الد�قراطية الشعبية
الز ئا� ية ي
المهورية ج
ج
دسـتـور 2016

ديــبــــاجــــــة

ائري
الباب األ ّول  :املبادئ العا ّمة الّتي تحكم املجتمع الجز ّ
الفصل األ ّول  :الجزائر (املواد من  1إىل )6
الفصل ا ل ث ّاين  :الشّ عب (ال مواد من  7إىل ) 11
الفصل ا لثّالث  :الدّولة (املواد من  12إىل ) 31
الفصل ال ّرابع  :الحقوق والح ّريّات (املواد من  32إىل ) 73
الفصل الخامس  :الواجبات (املواد من  74إىل ) 83
السلطات
الباب الثّاين  :تنظيم ّ
السلطة التّنفيذيّة (املواد من  84إىل ) 111
الفصل األ ّول ّ :
السلطة التّرشيع ّية (املواد من  112إىل ) 155
الفصل الثّاين ّ :
السلطة القضائ ّية (املواد من  156إىل ) 177
الفصل الثّالث ّ :
واملؤسسات االستشاريّة
الباب الثّالث  :ال ّرقابة ومراقبة االنتخابات
ّ
الفصل األ ّول  :ال ّرقابة (املواد من  178إىل ) 192
الفصل الثاين  :مراقبة االنتخابات (املواد من  193إىل ) 194
املؤسسات االستشاريّة (املواد من  195إىل ) 207
الفصل الثالث ّ :
ّستوري (املواد من  208إىل ) 212
الباب ال ّرابع  :التّعديل الد
ّ
أحكام انتقال ّية (املواد من  213إىل ) 218

دسـتـور

2016

الرحيم،
الرحمن ّ
«بسم اللّه ّ
ديباجــة
ائري شعب ح ّر ،ومص ّمم عىل البقاء ح ّرا.
الشّ عب الجز ّ
فتاريخــه املمتــدة جــذوره عــر آالف الســنني سلســلة متصلــة الحلقــات مــن الكفــاح والجهــاد ،جعلــت
الجزائــر دامئــا منبــت الح ّريّــة ،وأرض العـ ّزة والكرامــة.
املتوســط ،كيــف تجــد
ـض
ـ
األبي
ـر
ـ
البح
ـها
ـ
عاش
ـي
ـ
لقــد عرفــت الجزائــر يف أع ـ ّز اللّحظــات الحاســمة الّت
ّ
ـامي ،حتّــى الحــروب التّحريريّــة مــن االســتعامر ،ر ّوادا
يف أبنائهــا ،منــذ العهــد ال ّنوميـ ّ
ـدي ،والفتــح اإلسـ ّ
والســام.
ـي ،وبنــاة دول دميقراط ّيــة مزدهــرة ،طــوال ف ـرات املجــد ّ
للح ّريّــة ،والوحــدة وال ّرقـ ّ
وكان أ ّول نوفمــر  1954نقطــة تحــ ّول فاصلــة يف تقريــر مصريهــا وتتويجــا عظيــا ملقاومــة رضوس،
واجهــت بهــا مختلــف االعتــداءات عــى ثقافتهــا ،وقيمهــا ،واملك ّونــات األساسـيّة له ّويّتهــا ،وهــي اإلســام
والعروبــة واألمازيغيّــة ،التــي تعمــل الدولــة دومــا لرتقيــة وتطويــر كل واحــدة منهــا ،ومتتــ ّد جــذور
نضالهــا اليــوم يف ش ـتّى املياديــن يف مــايض أ ّمتهــا املجيــد.
ظــل الحركــة الوطنيّــة ،ثــ ّم انضــوى تحــت لــواء جبهــة التّحريــر
ائــري يف ّ
لقــد تج ّمــع الشّ ــعب الجز ّ
ـي يف كنــف الح ّريّــة واله ّويّــة
ـي ،وق ـدّم تضحيــات جســاما مــن أجــل أن يتك ّفــل مبصــره الجامعـ ّ
الوطنـ ّ
مؤسســاته الدّســتوريّة الشّ ــعب ّية األصيلــة.
الثّقاف ّيــة الوطن ّيــة املســتعادتني ،ويشــ ّيد ّ
ـي وجيــش التحريــر الوطنــي ،مــا
وقــد ت ـ ّوج الشــعب الجزائــري ،تحــت قيــادة جبهــة التّحريــر الوطنـ ّ
بذلــه خــرة أبنــاء الجزائــر مــن تضحيــات يف الحــرب التّحريريّــة الشّ ــعبيّة باالســتقالل ،وشــيّد دولــة
الســيادة.
عرصيّــة كاملــة ّ
إ ّن إميــان الشّ ــعب باالختيــارات الجامع ّيــة مكّنــه مــن تحقيــق انتصــارات كــرى ،طبعتهــا اســتعادة
ـكل اســتقالليّة،
الـ ّـروات الوطنيّــة بطابعهــا ،وجعلتهــا دولــة يف خدمــة الشّ ــعب وحــده ،متــارس ســلطاتها بـ ّ
ـي.
بعيــدة عــن ّ
أي ضغــط خارجـ ّ
ـري واجــه مأســاة وطنيــة حقيقيــة ع ّرضــت بقــاء الوطــن للخطــر .وبفضــل إميانــه
ـ
ائ
ز
الج
ـعب
غــر أ ّن الشّ ـ
ّ
ومتســكه الثابــت بوحدتــه ،قـ ّرر بــكل ســيادة تنفيــذ سياســة الســلم واملصالحــة الوطنيــة التــي أعطــت
مثارهــا وهــو مصمــم عــى الحفــاظ عليهــا.
إ ّن الشــعب يعتــزم عــى جعــل الجزائــر يف منــأى عــن الفتنــة والعنــف وعــن كل تطــرف ،مــن خــال
ترســيخ قيمــه الروحيــة والحضاريــة التــي تدعــو إىل الحــوار واملصالحــة واألخــوة ،يف ظــل احـرام الدســتور
وقوانــن الجمهوريــة.
إ ّن الشــعب الجزائــري ناضــل ويناضــل دومــا يف ســبيل الحريــة والدميقراطيــة ،وهــو متمســك بســيادته
واســتقالله الوطنيــن ،ويعتــزم أن يبنــي بهــذا الدســتور مؤسســات ،أساســها مشــاركة كل جزائــري
وجزائريــة يف تســيري الشــؤون العموميــة ،والقــدرة عــى تحقيــق العدالــة االجتامعيــة ،واملســاواة ،وضــان
الحريــة لــكل فــرد ،يف إطــار دولــة دميقراطيــة وجمهوريــة.
الصافيــة الّتــي تعكــس تطلّعاتــه ،ومثــرة إرصاره،
يجســم عبقريّــة الشّ ــعب
الخاصــة ،ومرآتــه ّ
ّ
فالدّســتور ّ
ـكل عــزم وتقديــر أكــر
ونتــاج التّح ـ ّوالت االجتامعيّــة العميقــة الّتــي أحدثهــا ،ومبوافقتــه عليــه يؤكّــد بـ ّ
أي وقــت مــى ســم ّو القانــون.
مــن ّ
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إ ّن الدّســتور فــوق الجميــع ،وهــو القانــون األســايس الــذي يضمــن الحقــوق والح ّريّــات الفرديّــة
الســلطات،
والجامع ّيــة ،ويحمــي مبــدأ ح ّريّــة اختيــار الشّ ــعب ،ويضفــي املرشوعيــة عــى مامرســة ّ
ويكــ ّرس التــداول الدميقراطــي عــن طريــق انتخابــات حــ ّرة ونزيهــة.
الســلطات
يكفــل الدســتور الفصــل بــن الســلطات واســتقالل العدالــة والحاميــة القانونيّــة ،ورقابــة عمــل ّ
ـكل أبعــاده.
الشعيّــة ،ويتح ّقــق فيــه تفتّــح اإلنســان بـ ّ
العموميّــة يف مجتمــع تســوده ّ
يظــل الشــعب الجزائــري متمســكا بخياراتــه مــن أجــل الحــد مــن الفــوارق االجتامعيــة والقضــاء عــى
أوجــه التفــاوت الجهــوي ،ويعمــل عــى بنــاء اقتصــاد منتــج وتنافــي يف إطــار التنميــة املســتدامة
والحفــاظ عــى البيئــة.
إ ّن الشــباب يف صلــب االلتـزام الوطنــي برفــع التحديــات االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،ويظــل إىل
جانــب األجيــال القادمــة املســتفيد األســايس مــن هــذا االلتـزام.
إ ّن الجيــش الوطنــي الشــعبي ســليل جيــش التحريــر الوطنــي يتــوىل مهامــه الدســتورية بــروح االلتـزام
املثــايل واالســتعداد البطــويل عــى التضحيــة كلــا تطلــب الواجــب الوطنــي منــه ذلــك .ويعتــز الشــعب
الجزائــري بجيشــه الوطنــي الشــعبي ويديــن لــه بالعرفــان عــى مــا بذلــه يف ســبيل الحفــاظ عــى البــاد
مــن كل خطــر أجنبــي وعــى مســاهمته الجوهريــة يف حاميــة املواطنــن واملؤسســات واملمتلــكات مــن
آفــة اإلرهــاب ،وهــو مــا ســاهم يف تعزيــز اللحمــة الوطنيــة ويف ترســيخ روح التضامــن بــن الشــعب
وجيشــه.
تســهر الدولــة عــى احرتافيــة الجيــش الوطنــي الشــعبي وعــى عرصنتــه بالصــورة التــي تجعلــه ميتلــك
القــدرات املطلوبــة للحفــاظ عــى االســتقالل الوطنــي ،والدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة ،ووحــدة البــاد
وحرمتهــا الرتابيــة ،وحاميــة مجالهــا الــري والجــوي والبحــري.
املتحصــن بقيمــه ال ّروحيّــة ال ّراســخة ،واملحافــظ عــى تقاليــده يف التّضامــن والعــدل ،واثــق يف
فالشّ ــعب
ّ
ـادي ،يف عــامل اليــوم والغــد.
ـي ،واالقتصـ ّ
قدرتــه عــى املســاهمة الف ّعالــة يف التّقـدّم الثّقــا ّيف ،واالجتامعـ ّ
متوســط ّية
إ ّن الجزائــر ،أرض اإلســام ،وجــزء ال يتجـ ّزأ مــن املغــرب العــر ّيب الكبــر ،وأرض عرب ّيــة ،وبــاد ّ
رشفهــا االح ـرام الّــذي أحرزتــه ،وعرفــت كيــف
وإفريق ّيــة تعت ـ ّز بإشــعاع ثورتهــا ،ثــورة أ ّول نوفمــر ،وي ّ
كل القضايــا العادلــة يف العــامل.
تحافــظ عليــه بالتزامهــا إزاء ّ
تســعى الدبلوماســية الجزائريــة إىل تعزيــز حضورهــا ونفوذهــا يف محافــل األمــم عــر عمليــات الرشاكــة
القامئــة عــى تــوازن املصالــح التــي تكــون منســجمة كل االنســجام مــع خياراتهــا السياســية واالقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة الوطنيــة.
ومتســكه العريــق بالح ّريّــة ،والعدالــة االجتامعيّــة،
وفخــر الشّ ــعب ،وتضحياتــه ،وإحساســه باملســؤوليّاتّ ،
متثّــل كلّهــا أحســن ضــان الح ـرام مبــادئ هــذا الدّســتور الّــذي يصــادق عليــه وينقلــه إىل األجيــال
القادمــة ورثــة ر ّواد الح ّريّــة ،وبنــاة املجتمــع الح ـ ّر.
تشكل هذه الديباجة جزءا ال يتجزأ من هذا الدستور.
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الباب ّ
األول
العامة ّاليت تحكم المجتمع الجزائريّ
ّ
المبادئ
الفصل ّ
األول
الجزائر
املادّة األوىل  :الجزائر جمهوريّة دميقراطيّة شعبيّة .وهي وحدة ال تتج ّزأ.
املادّة  : 2اإلسالم دين الدّولة.
املادّة  3اللّغة العربيّة هي اللّغة الوطنيّة وال ّرسميّة.
تظل العربيّة اللّغة الرسميّة للدّولة.
يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعىل للّغة العرب ّية.
يكلف املجلس األعىل للّغة العرب ّية عىل الخصوص بالعمل عىل ازدهار اللّغة العرب ّية وتعميم استعاملها يف امليادين
التجمة إليها لهذه الغاية.
العلميّة والتكنولوجيّة والتشجيع عىل ّ
املادّة  : 4متازيغت هي آذلك لغة وطن ّية ورسم ّية.
تعمل الدّولة لرتق ّيتها وتطويرها بكل تن ّوعاتها اللّسان ّية املستعملة عرب الرتاب الوطني.
يُحدث مج ّمع جزائري للّغة األمازيغيّة يوضع لدى رئيس الجمهورية.
يستند املج ّمع إىل أشغال الخرباء ،ويكلّف بتوفري الرشوط الالّزمة لرتقية متازيغت قصد تجسيد وضعها آلغة رسميّة
فيام بعد.
تحدّد آيفيّات تطبيق هذه املادّة مبوجب قانون عضوي.
املادّة  : 5عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.
املادّة  : 6العلَم الوطن ّي وال ّنشيد الوطن ّي من مكاسب ثورة أول نوفمرب  1954وهم ا غري قابلني للتغيري.
هذان الرمزان من رموز الثورة ،هام رمزان للجمهورية بالصفات التالية :
 -1علم الجزائر أخرض وأبيض تتوسطه نجمة وهالل أحمرا اللون.
«قسم « بجميع مقاطعه.
 -2النشيد الوطني هو
ً
يحدد القانون خاتم الدولة.
ّ
الفصل الثاني
ّ
الشعب
املادّة  : 7الشّ عب مصدر آلّسلطة.
السيادة الوطنيّة ملك للشّ عب وحده.
ّ
السلطة التّأسيسيّة ملك للشّ عب.
املادّة ّ : 8
املؤسسات الدّستوريّة الّتي يختارها.
ميارس الشّ عب سيادته بواسطة ّ
السيادة أيضا عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثّليه املنتخَبني.
ميارس الشّ عب هذه ّ
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إىل إرادة الشّ عب مبارشة.
مؤسسات ،غايتها ما يأيت :
املادّة  : 9يختار الشّ عب لنفسه ّ
 املحافظة عىل السيادة واالستقالل الوطنيني ،ودعمهام، املحافظة عىل اله ّويّة والوحدة الوطنيتني ،ودعمهام،104
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االجتامعي والثّقا ّيف لأل ّمة،
 حامية الح ّريّات األساسيّة للمواطن ،واالزدهارّ
 ترقية العدالة االجتامعية، القضاء عىل التفاوت الجهوي يف مجال التنمية، تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد آلها ،الطبيعية والبرشية والعلمية،أي شكل من أشكال التّالعب ،أواالختالس ،أو الرشوة ،أو التجارة غري املرشوعة ،أو
 حامية االقتصادالوطني من ّ
ّ
التعسف ،أو االستحواذ ،أو املصادرة غري املرشوعة.
للمؤسسات أن تقوم مبا يأيت :
املادّة  : 10ال يجوز
ّ
 املامرسات اإلقطاعيّة ،والجهويّة ،واملحسوبيّة، إقامة عالقات االستغالل والتّبع ّية،اإلسالمي وقيم ثورة نوفمرب.
السلوك املخالف لل ُخلُق
 ّّ
املادّة  : 11الشّ عب ح ّر يف اختيار ممثّليه.
نص عليه الدّستور وقانون االنتخابات.
ال حدود لتمثيل الشّ عب ،إالّ ما ّ
ّ
الفصل الثالث
ّ
الدولة
املادّة  : 12تستم ّد الدّولة مرشوعيّتها وسبب وجودها من إرادة الشّ عب.
شعارها « :بالشّ عب وللشّ عب «.
وهي يف خدمته وحده.
املادّة  : 13تُ ا َرس سيادة الدّولة عىل مجالها ال ّرب ّي ،ومجالها الج ّو ّي ،وعىل مياهها.
البحري الّتي
السيّد الّذي يق ّره القانون الدّو ّيل عىل ّآل منطقة من مختلف مناطق املجال
ّ
آما تُ ارِس الدّولة حقّها ّ
ترجع إليه ا.
الوطني.
اب
الت
من
جزء
أي
عن
خل
ّ
ت
ال
أو
نازل
ت
ال
ة
ت
الب
يجوز
ال
املادّة : 14
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
اطي والفصل بني السلطات والعدالة االجتامعيّة.
املادّة  : 15تقوم الدّولة عىل مبادئ التّنظيم الدّميقر ّ
السلطات العموميّة.
يعب فيه الشّ عب عن إرادته ،ويراقب عمل ّ
املجلس املنتخَب هو اإلطار الّذي ّ
تشجع الدولة الدميقراطية التشارآية عىل مستوى الجامعات املحلية.
املادّة  :16الجامعات اإلقليميّة للدّولة هي البلديّة والوالية.
البلديّة هي الجامعة القاعديّة.
املادّة  :17ميثّل املجلس املنتخَب قاعدة الالّمرآزيّة ،ومكان مشارآة املواطنني يف تسيري الشّ ؤون العموم ّية.
املادّة  : 1 8امللك ّية العا ّمة هي ملك املجموعة الوطن ّية.
وتشمل باطن األرض ،واملناجم ،واملقالع ،واملوارد الطّبيعيّة للطّاقةّ ،
والثوات املعدنيّة الطّبيعيّة والحيّة ،يف مختلف
مناطق األمالك الوطن ّية البحريّة ،واملياه ،والغابات.
السلك ّية والالّسلك ّية ،وأمالآ ا أخرى
واملواصالت
والربيد
،
ي
و
والج
البحري
بالسكك الحديديّة ،وال ّنقل
ّ ّ
ّ
ّ
آما تشمل ال ّنقل ّ
محدّدة يف القانون.
املــادّة ( 19جديــدة)  :تضمــن الدولــة االســتعامل الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة والحفــاظ عليهــا لصالــح األجيــال
القادمــة.
تحمي الدولة األرايض الفالحية.
105

دسـتـور

2016

آما تحمي الدولة األمالك املائية العمومية.
يحدد القانون آيفيات تطبيق هذه املادة.
املادّة  : 20األمالك الوطن ّية يحدّدها القانون.
والخاصة الّتي متلكها ّآل من الدّولة ،والوالية ،والبلديّة.
وتتك ّون من األمالك العموميّة
ّ
املادّة :21تنظيم التّجارة الخارجيّة من اختصاص الدّولة.
يحدّد القانون رشوط مامرسة التّجارة الخارج ّية ومراقبتها.
املادّة  :22ال يت ّم نزع امللكيّة إالّ يف إطار القانون.
ويرتتّب عليه تعويض عادل ومنصف.
مؤسســات الدّولــة مصــدرا ّ
للــراء ،وال وســيلة لخدمــة
املــادّة  : 23ال ميكــن أن تكــون الوظائــف وال ُعهــدات يف ّ
الخاصــة.
املصالــح
ّ
يجب عىل آلشخص يُعني يف وظيفة سامية يف الدولة ،أو يُنتخب يف مجلس محيل ،أو ينتخب أو يُعني يف مجلس
وطني أو يف هيئة وطنية ،أن يرصح مبمتلكاته يف بداية وظيفته أو عهدته ويف نهايتهام.
يحدد القانون آيفيات تطبيق هذه األحكام.
السلطة.
عسف يف استعامل ّ
املادّة  : 24يعاقب القانون عىل التّ ّ
املادّة  : 25عدم تحيّز اإلدارة يضمنه القانون.
املادّة  :26الدّولة مسؤولة عن أمن األشخاص واملمتلكات.
املــادّة ( 27جديــدة)  :تعمــل الدولــة عــى حاميــة حقــوق املواطنــن يف الخــارج ومصالحهــم ،يف ظــل احــرام
القانــون
الدويل واالتفاقيات املربمة مع البلدان املضيفة والترشيع الوطني وترشيع بلدان اإلقامة.
تسهر الدولة عىل الحفاظ عىل هوية املواطنني املقيمني يف الخارج وتعزيز روابطهم مع األمة ،وتعبئة مساهمتهم يف
تنمية بلدهم األصيل.
عبي.
الشّ
الوطني
الجيش
حول
وتطويرها،
ودعمها،
ة،
م
لأل
ة
ي
ّفاع
د
ال
ّاقة
ط
املادّة  : 28تنتظم ال
ّ
ّ
ّ
ّ
السيادة الوطن ّية.
عن
ّفاع
د
وال
،
الوطني
االستقالل
عىل
املحافظة
يف
عبي
الشّ
الوطني
للجيش
ّامئة
تتمثّل امله ّمة الد
ّ
ّ
ّ
ّ
التابيّة ،وحامية مجالها ال ّرب ّي والج ّو ّي ،ومختلف مناطق أمالآها
آما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البالد ،وسالمتها ّ
البحريّة.
بالســيادة املرشوعــة للشّ ــعوب األخــرى
ـاس
ـ
املس
ـل
ـ
أج
ـن
ـ
م
ـرب
ـ
الح
إىل
ـوء
ـ
ّج
ل
ال
ـن
ـ
ع
ـر
ـ
ائ
ز
الج
ـع
ـ
متتن
:
29
املــادّة
ّ
الســلميّة.
وح ّريّتهــا .وتبــذل جهدهــا لتســوية الخالفــات الدّوليّــة بالوســائل ّ
ـادي ،والحـ ّـق
ـيايس واالقتصـ ّ
املــادّة  : 30الجزائــر متضامنــة مــع جميــع الشّ ــعوب الّتــي تكافــح مــن أجــل التّحـ ّرر ّ
السـ ّ
يف تقريــر املصــر ،وضـ ّد ّآل متييــز عنــر ّي.
املــادّة  :31تعمــل الجزائــر مــن أجــل دعــم التّعــاون الـدّو ّيل ،وتنميــة العالقــات الو ّديّــة بــن الـدّول ،عــى أســاس
املســاواة ،واملصلحــة املتبادلــة ،وعــدم التّدخّــل يف الشّ ــؤون الدّاخليّــة .وتتب ّنــى مبــادئ ميثــاق األمــم املتّحــدة
وأهدافــه.
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الفصل ّ
الرابع
ّ
ّ
الحقوق والحريات
ـأي متييــز يعــود ســببه إىل املولِــد ،أو ال ِعــرق،
املــادّة  : 32املواطنــن سواســية أمــام القانــون .وال ميكــن أن يُتــذ ّرع بـ ّ
ـي.
أوالجِنــس ،أو الـ ّرأي ،أو ّ
أي رشط أو ظــرف آخــر ،شـ ّ
ـخيص أو اجتامعـ ّ
املادّة  : 33الجنس ّية الجزائريّة ،مع ّرفة بالقانون.
رشوط اآتساب الجنسيّة الجزائريّة ،واالحتفاظ بها ،أو فقدانها ،أو إسقاطها ،محدّدة بالقانون.
املؤسســات ضــان مســاواة ّآل املواطنــن واملواطنــات يف الحقــوق والواجبــات بإزالــة
املــادّة  : 34تســتهدف ّ
السياســ ّية،
الحيــاة
يف
ــة
ي
الفعل
الجميــع
مشــارآة
دون
وتحــول
اإلنســان،
ة
ي
شــخص
ــح
العقبــات الّتــي تعــوق تفتّ
ّ
ّ
ّ
واالقتصاديّــة ،واالجتامعيّــة ،والثّقافيّــة.
يحدد قانون عضوي آيفيات تطبيق هذه املادة.
املــادّة  : 35تعمــل الدولــة عــى ترقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة بتوســيع حظــوظ متثيلهــا يف املجالــس املنتخبــة.
يحــدد قانــون عضــوي آيفيــات تطبيــق هــذه املــادة.
املادّة ( 36جديدة)  :تعمل الدولة عىل ترقية التناصف بني الرجال والنساء يف سوق التشغيل.
تشجع الدولة ترقية املرأة يف مناصب املسؤولية يف الهيئات واإلدارات العمومية وعىل مستوى املؤسسات.
املادّة ( 37جديدة)  :الشباب قوة حية يف بناء الوطن.
تسهر الدولة عىل توفري آل الرشوط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته.
املادّة  : 38الح ّريّات األساسيّة وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة.
وتك ّون تراثا مشرتآا بني جميع الجزائريّني والجزائريّات ،واج ُبهم أن ينقلوه من جيل إىل جيل آي يحافظوا عىل
سالمته ،وعدم انتهاك ُحرمته.
ـردي أو عــن طريــق الجمعيّــة عــن الحقــوق األساس ـيّة لإلنســان وعــن الح ّريّــات الفرديّــة
املــادّة  :39الدّفــاع الفـ ّ
والجامع ّيــة ،مضمــون.
املادّة  : 40تضمن الدّولة عدم انتهاك ُحرمة اإلنسان.
أي مساس بالكرامة.
أي عنف بد ّين أو معنو ي أو ّ
ويُحظَر ّ
املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يقمعها القانون.
ميــس ســامة
املــادّة  : 41يعاقــب القانــون عــى املخالفــات املرتكَبــة ضــ ّد الحقــوق والح ّريّــات ،وعــى ّآل مــا ّ
اإلنســان البدنيّــة واملعنويّــة.
املادّة  : 42ال مساس ب ُحرمة ح ّريّة املعتقَد ،و ُحرمة ح ّريّة ال ّرأي.
حرية مامرسة العبادة مضمونة يف ظل احرتام القانون.
املادّة  : 43ح ّريّة االستثامر والتجارة معرتف بها ،ومتا َرس يف إطار القانون.
تعمل الدولة عىل تحسني مناخ األعامل ،وتشجع عىل ازدهار املؤسسات دون متييز خدمة للتنمية االقتصادية
الوطنية.
تكفل الدولة ضبط السوق .ويحمي القانون حقوق املستهلكني.
مينع القانون االحتكار واملنافسة غري النزيهة.
الفكري والف ّني والعلمي مضمونة للمواطن.
املادّة  : 44ح ّريّة االبتكار
ّ
حقوق املؤلّف يحميها القانون.
أي مطبوع أو تسجيل أو أيّة وسيلة أخرى من وسائل التّبليغ واإلعالم إالّ مبقتىض أمر قضا ّيئ.
ال يجوز حجز ّ
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الحريات األآادميية وحرية البحث العلمي مضمونة ومتارس يف إطار القانون.
تعمل الدولة عىل ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية املستدامة لألمة.
املادّة ( 45جديدة)  :الحق يف الثقافة مضمون للمواطن.
تحمي الدولة الرتاث الثقايف الوطني املادي وغري املادي وتعمل عىل الحفاظ عليه.
الخاصة ،و ُحرمة رشفه ،ويحميهام القانون.
املادّة  : 46ال يجوز انتهاك ُحرمة حياة املواطن
ّ
بكل أشكالها مضمونة.
الخاصة ّ
رسيّة املراسالت واالتّصاالت
ّ
ّ
ال يجوز بأي شكل املساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية .ويعاقب القانون عىل انتهاك هذا
الحكم .حامية األشخاص الطبيعيني يف مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص حق أسايس يضمنه القانون
ويعاقب عىل انتهاآه.
املادّة : 47تضمن الدّولة عدم انتهاك ُحرمة املسكن.
فال تفتيش إالّ مبقتىض القانون ،ويف إطار احرتامه.
املختصة.
السلطة القضائ ّية
ّ
وال تفتيش إالّ بأمر مكتوب صادر عن ّ
املادّة  :48ح ّريّات التّعبري ،وإنشاء الجمعيّات ،واالجتامع ،مضمونة للمواطن.
املــادّة ( 49جديــدة)  :حريــة التظاهــر الســلمي مضمونــة للمواطــن يف إطــار القانــون الــذي يحــدد آيفيــات
مامرســتها.
املــادّة ( 50جديــدة)  :حريــة الصحافــة املكتوبــة والســمعية البرصيــة وعــى الشــبكات اإلعالميــة مضمونــة وال
ت ُقيــد بــأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة.
ال ميكن استعامل هذه الحرية للمساس بكرامة الغري وحرياتهم وحقوقهم.
نرش املعلومات واألفكار والصور واآلراء بكل حرية مضمون يف إطار القانون واحرتام ثوابت األمة وقيمها الدينية
واألخالقية والثقافية .ال ميكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
املادّة ( 51جديدة)  :الحصول عىل املعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.
ال ميكن أن متس مامرسة هذا الحق بحياة الغري الخاصة وبحقوقهم وباملصالح املرشوعة للمؤسسات ومبقتضيات
األمن الوطني.
يحدد القانون آيفيات مامرسة هذا الحق.
السياس ّية مع َرتف به ومضمون.
املادّة ّ : 52
حق إنشاء األحزاب ّ
الحق لرضب الح ّريّات األساس ّية ،والقيم واملك ّونات األساس ّية لله ّويّة الوطن ّية ،والوحدة
بهذا
ع
وال ميكن التّذ ّر
ّ
والجمهوري
اطي
التاب
الوطنيّة ،وأمن ّ
ّ
الوطني وسالمته ،واستقالل البالد ،وسيادة الشّ عب ،وآذا الطّابع الدّميقر ّ
ّ
عرقي
أو
لغوي
أو
ديني
أساس
عىل
ة
ي
ياس
الس
اب
ز
األح
تأسيس
يجوز
ال
ّستور،
د
ال
هذا
أحكام
ام
رت
اح
ظل
للدّولة .ويف ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جهوي.
أو
مهني
أو
ّ
ّ
جنيس أو ّ
السابقة.
السياسيّة اللّجوء إىل الدّعاية الحزبيّة الّتي تقوم عىل العنارص املبيّنة يف الفقرة ّ
وال يجوز لألحزاب ّ
السياسيّة ّآل شكل من أشكال التّبعيّة للمصالح أو الجهات األجنبيّة.
يُحظَر عىل األحزاب ّ
سيايس إىل استعامل العنف أو اإلآراه مهام آانت طبيعتهام أو شكلهام.
أي حزب
ال يجوز أن يلجأ ّ
ّ
تحدّد التزامات و واجبات أخرى مبوجب قانون عضوي.
املــادّة ( 53جديــدة)  :تســتفيد األحـزاب السياســية املعتمــدة ،ودون أي متييــز ،يف ظــل احـرام أحــكام املــادة 52
أعــاه ،مــن الحقــوق التاليــة عــى الخصــوص :
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 حيز زمني يف وسائل اإلعالم العمومية يتناسب مع متثيلها عىل املستوى الوطني، متويل عمومي ،عند االقتضاء ،يرتبط بتمثيلها يف الربملان آما يحدده القانون، مامرسة السلطة عىل الصعيدين املحيل والوطني من خالل التداول الدميقراطي ويف إطار أحكام هذا الدستور.يحدد القانون آيفيات تطبيق هذا الحكم.
حق إنشاء الجمع ّيات مضمون.
املادّة ّ : 54
تش ّجع الدّولة ازدهار الحرآة الجمعويّة.
يحدّد القانون العضوي رشوط وآيفيّات إنشاء الجمعيّات.
املــادّة ِ : 55
والسياسـيّة ،أن يختــار بح ّريّــة موطــن إقامتــه ،وأن يتن ّقــل
يحـ ّـق لـ ّ
ـكل مواطــن يتمتّــع بحقوقــه املدنيّــة ّ
ـي.
ـ
الوطن
عــر الـ ّـراب
ّ
الوطني والخروج منه مضمون له.
التاب
حق الدّخول إىل ّ
ّ
ّ
ال ميكن األمر بأي تقييد لهذه الحقوق إال ملدة محددة ومبوجب قرار مربر من السلطة القضائية.
املــادّة  : 56آل شــخص يُعتــر بريئــا حتّــى تث ِبــت جهــة قضائ ّيــة نظام ّيــة إدانتــه ،يف إطــار محاآمــة عادلــة تؤ ّمــن لــه
الضامنــات الالزمــة للدفــاع عــن نفســه.
املادّة ( 57جديدة)  :لألشخاص املعوزين الحق يف املساعدة القضائية.
يحدد القانون رشوط تطبيق هذا الحكم.
املادّة  : 58ال إدانة إالّ مبقتىض قانون صادر قبل ارتكاب الفعل املج ّرم.
املــادّة  : 59ال يُتابــع أحــد ،وال يُوقــف أو يُحتجــز  ،إال ضمــن الــروط املحـدّدة بالقانــون ،وطبقــا لألشــكال الّتــي
ـص عليهــا.
نـ ّ
الحبس املؤقت إجراء استثنايئ يحدد القانون أسبابه ومدته ورشوط متديده.
يعاقب القانون عىل أعامل وأفعال االعتقال التعسفي.
املــادّة  : 60يخضــع التّوقيــف لل ّنظــر يف مجــال التّح ّريّــات الجزائيّــة لل ّرقابــة القضائيّــة ،وال ميكــن أن يتجــاوز مـدّة
مثــان وأربعــن (  ) 48ســاعة.
حق االت ّصال فورا بأرسته.
ميلك الشّ خص الّذي يُوقف لل ّنظر ّ
يجب إعالم الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا يف االتصال مبحاميه ،وميكن القايض أن يح ّد من مامرسة هذا
الحق يف إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.
للشوط املحدّدة بالقانون.
وال ميكن متديد مدّة التّوقيف لل ّنظر ،إالّ استثناء ،ووفقا ّ
ولدى انتهاء مدّة التّوقيف لل ّنظر ،يجب أن يُجرى فحص طبّ ّي عىل الشّ خص املوقوف ،إن طلب ذلك ،عىل أن يُعلَم
بهذه اإلمكانيّة ،يف آل الحاالت.
الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقرص.
يحدد القانون آيفيات تطبيق هذه املادة.
املادّة  : 61يرتتّب عىل الخطأ القضا ّيئ تعويض من الدّولة.
ويحدّد القانون رشوط التّعويض وآيف ّياته.
ِ
الشوط القانونيّة أن يَنتَخب ويُنتخَب.
املادّة ّ :62
لكل مواطن تتوفّر فيه ّ
ـروط
املــادّة  : 63يتســاوى جميــع املواطنــن يف تقلّــد املهــا ّم والوظائــف يف الدّولــة دون أيّــة رشوط أخــرى غــر الـ ّ
الّتــي يحدّدهــا القانــون.
التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها رشط لتويل املسؤوليات العليا يف الدولة والوظائف السياسية.
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يحدد القانون قامئة املسؤوليات العليا يف الدولة والوظائف السياسية املذآورة أعاله.
الخاصة مضمونة.
املادّة  : 64امللك ّية
ّ
حق اإلرث مضمون.
ّ
األمالك الوقفيّة وأمالك الجمعيّات الخرييّة ُمعرتَف بها ،ويحمي القانون تخصيصها.
الحق يف التّعليم مضمون.
املادّة ّ : 65
الشوط الّتي يحدّدها القانون.
التّعليم العمومي م ّجاين حسب ّ
إجباري.
األسايس
التّعليم
ّ
ّ
تنظّم الدّولة املنظومة التّعليميّة الوطنية.
املهني.
تسهر الدّولة عىل التّساوي يف االلتحاق بالتّعليم ،والتّكوين
ّ
حق للمواطنني.
املادّة  : 66ال ّرعاية الصحية ّ
تتكفّل الدّولة بالوقاية من األمراض الوبائيّة واملعدية ومبكافحتها.
تسهر الدولة عىل توفري رشوط العالج لألشخاص املعوزين.
املادّة ( 67جديدة)  :تشجع الدولة عىل إنجاز املساآن.
تعمل الدولة عىل تسهيل حصول الفئات املحرومة عىل سكن.
املادّة ( 68جديدة)  :للمواطن الحق يف بيئة سليمة.
تعمل الدولة عىل الحفاظ عىل البيئة.
يحدد القانون واجبات األشخاص الطبيعيني واملعنويني لحامية البيئة.
الحق يف العمل.
املادّة  : 69لكل املواطنني ّ
الحق يف الحامية ،واألمن ،وال ّنظافة.
يضمن القانون يف أثناء العمل ّ
الحق يف ال ّراحة مضمون ،ويحدّد القانون آيفيّات مامرسته.
ّ
يضمن القانون حق العامل يف الضامن االجتامعي.
تشغيل األطفال دون سن  16سنة يعاقب عليه القانون.
تعمل الدولة عىل ترقية التمهني وتضع سياسات للمساعدة عىل استحداث مناصب الشغل.
الحق ال ّنقا ّيب ُمعرتَف به لجميع املواطنني.
املادّة ّ : 70
ويا َرس يف إطار القانون.
املادّة ّ : 71
الحق يف اإلرضاب ُمع َرتف بهُ ،
الوطني واألمن ،أو يف جميع
الحق ،أو يجعل حدودا ملامرسته يف ميادين الدّفاع
ميكن أن مينع القانون مامرسة هذا ّ
ّ
الخدمات أو األعامل العموميّة ذات املنفعة الحيويّة للمجتمع.
املادّة  : 72تحظى األرسة بحامية الدّولة واملجتمع.
تحمي األرسة واملجتمع والدولة حقوق الطفل.
تكفل الدولة األطفال املتخىل عنهم أو مجهويل النسب.
يقمع القانون العنف ضد األطفال.
تعمل الدولة عىل تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات االحتياجات الخاصة من الحقوق املعرتف بها لجميع
املواطنني،
وإدماجها يف الحياة االجتامعية.
تحمي األرسة والدولة األشخاص املسنني.
يحدد القانون رشوط وآيفيات تطبيق هذه األحكام.
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املــادّة  : 73ظــروف معيشــة املواطنــن الّذيــن مل يبلغــوا سـ ّن العمــل ،والّذيــن ال يســتطيعون القيــام بــه ،والّذيــن
عجــزوا عنــه نهائ ّيــا ،مضمونــة.
الفصل الخامس
الواجبات
املادّة  : 74ال يعذر بجهل القانون.
يجب عىل ّآل شخص أن يحرتم الدّستور وقوانني الجمهوريّة.
املــادّة  : 75يجــب عــى ّآل مواطــن أن يحمــي ويصــون اســتقالل البــاد وســيادتها وســامة ترابهــا الوطــن ّي
ووحــدة شــعبها وجميــع رمــوز الدّولــة.
جسس والوالء للعد ّو ،وعىل جميع الجرائم املرتكَبة ض ّد أمن الدّولة.
ت
وال
يعاقب القانون ّ
بكل رصامة عىل الخيانة ّ ّ
املادّة  : 76عىل ّآل مواطن أن يؤدّي بإخالص واجباته تجاه املجموعة الوطنيّة.
التزام املواطن إزاء الوطن وإجباريّة املشارآة يف الدّفاع عنه ،واجبان مقدّسان دامئان.
تضمن الدّولة احرتام رموز الثّورة ،وأرواح الشّ هداء ،وآرامة ذويهم ،واملجاهدين.
وتعمل آذلك عىل ترقية آتابة التاريخ وتعليمه لألجيال الناشئة.
املــادّة  : 77ميــارس ّآل واحــد جميــع ح ّريّاتــه ،يف إطــار اح ـرام الحقــوق املع ـرَف بهــا للغــر يف الدّســتور ،الس ـيّام
الخاصــة ،وحاميــة األرسة والشّ ــبيبة والطّفولــة.
ـرف ،وســر الحيــاة
اح ـرام الحـ ّـق يف الـ ّ
ّ
الضيبة.
املادّة  : 78املواطنني متساوون يف أداء ّ
الضيبيّة.
ويجب عىل ّآل واحد أن يشارك يف متويل التّكاليف العموميّة ،حسب قدرته ّ
ال يجوز أن تُحدَث أيّة رضيبة إالّ مبقتىض القانون.
حق آيفام آان نوعه.
أو
رسم،
أو
جباية،
رجعي ،أيّة رضيبة ،أو
وال يجوز أن تُحدَث بأثر
أي ّ
ّ
ّ
آل عمل يهدف إىل التحايل يف املساواة بني املواطنني واألشخاص املعنويني يف أداء الرضيبة يعترب مساسا مبصالح
املجموعة الوطنية ويقمعه القانون.
يعاقب القانون عىل التهرب الجبايئ وتهريب رؤوس األموال.
املــادّة  : 79تحــت طائلــة املتابعــات ،يُلــزم األوليــاء بضــان تربيــة أبنائهــم وعــى األبنــاء واجــب القيــام باإلحســان
إىل آبائهــم ومســاعدتهم.
املــادّة  : 80يجــب عــى ّآل مواطــن أن يحمــي امللك ّيــة العا ّمــة ،ومصالــح املجموعــة الوطن ّيــة ،ويحــرم ملك ّيــة
الغــر.
الوطنــي قانونيّــا ،بحاميــة شــخصه وأمــاآه طبقــا
الــراب
املــادّة : 81يتمتّــع ّآل
أجنبــي ،يكــون وجــوده فــوق ّ
ّ
ّ
للقانــون.
الوطني إالّ بناء عىل قانون تسليم املجرمني وتطبيقا له.
اب
الت
خارج
أحد
ّم
ل
س
ي
ال
:
ّ
املادّة ُ 82
ّ
بحق اللّجوء.
بأي حال من األحوال أن يُسلّم أو يُطرد الجئ
سيايس يتمتّع قانونا ّ
املادّة  : 83ال ميكن ّ
ّ
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ّ
الباب الثاني
تنظيم ّ
السلطات
ّ
الفصل األول
ّ
الت ّ
ّ
نفيذية
السلطة
جسد رئيس الجمهوريّة ،رئيس الدّولة ،وحدة األ ّمة.
املادّة  : 84يُ ّ
وهو حامي الدّستور.
جسد الدّول َة داخل البالد وخارجها.
ويُ ّ
له أن يخاطب األ ّمة مبارشة.
والس ّي.
املادّة  : 85يُنتخَب رئيس الجمهوريّة ،عن طريق االقرتاع العا ّم املبارش ّ ّ
املعب عنه ا.
يت ّم الفوز يف االنتخاب بالحصول عىل األغلبيّة املطلقة من أصوات ال ّناخبني ّ
ويحدّد القانون العضوي الكيف ّيات األخرى لالنتخابات ال ّرئاس ّية.
السامية يف الحدود املثبتة يف الدّستور.
السلطة ّ
املادّة  : 86ميارس رئيس الجمهوريّةّ ،
يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهوريّة إالّ املرتشّ ح الّذي :
ملادّة  : 87ال ّ
 مل يتج ّنس بجنسية أجنبية، يتمتّع بالجنس ّية الجزائريّة األصل ّية فقط ،ويثبت الجنسية الجزائرية األصلية لألب واألم، يَدين باإلسالم، يكون عمره أربعني (  ) 40سنة آاملة يوم االنتخاب،والسياس ّية،
 يتمتّع بكامل حقوقه املدن ّية ّ يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية األصلية فقط، يثبت إقامة دامئة بالجزائر دون سواها ملدة عرش (  )1 0سنوات عىل األقل قبل إيداع الرتشح، يُثبِت مشارآته يف ثورة أ ّول نوفمرب  1954إذا آان مولودا قبل يوليو ، 1942 يُثبِت عدم تو ّرط أبويه يف أعامل ض ّد ثورة أ ّول نوفمرب  1954إذا آان مولودا بعد يوليو ، 1942العلني مبمتلكاته العقاريّة واملنقولة داخل الوطن وخارجه.
 يقدّم التّرصيحّ
تحدّد رشوط أخرى مبوجب القانون العضوي.
املادّة  : 88مدّة امله ّمة ال ّرئاس ّية خمس (  )5سنوات.
ميكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية م ّرة واحدة.
املــادّة  : 89يــؤدّي رئيــس الجمهوريّــة اليمــن أمــام الشّ ــعب بحضــور جميــع الهيئــات العليــا يف األ ّمــة ،خــال
األســبوع املــوايل النتخابــه.
ويبارش مه ّمته فور أدائه اليمني.
املادّة  : 90يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمني حسب ال ّن ّص اآليت :

«بسم ّالل ّالرمحن ّالرحمي،
أ
أ
أ
ش
ـي
ـ
الع
ابلل
ـم
ـ
قس
�
ـادلة،
ـ
اخل
ـر
ـ
مف
و
ن
ـورة
ـ
ث
ـم
ـ
وق
ار،
ر
ـ
ب
ل
ا
ـهدائنا
ـ
رواح
ل
و
ـرى،
وفــاء للتّضحيــات الكـ
ّ
ّ
س
�
ـايم و أ� ّجمــده ،و أ�دافــع عــن ادلّ �ســتور ،و�أســهر عــى ا ــمراريّة ادلّ وةل،
العظــم ،أ�ن أ�حــرم ادلّ يــن الإسـ ّ
ـتوري ،و أ�ســعى مــن
للمؤسســات والنّظــام ادلّ �سـ ّ
للســر العـ ّ
ـادي ّ
و أ�معــل عــى توفــر الـ ّـروط ال ّالزمــة ّ
ومؤسســات امجلهوريّــة وقوانيهنــا،
حريّــة اختيــار الشّ ــعبّ ،
أ�جــل تدعــم املســار ادلّ ميقراطـ ّـي ،و أ�حــرم ّ
أ
أ
ـي ،ووحــدة الشّ ــعب وال ّمــة ،و أ�محــي احلـ ّـر ّيت واحلقوق السا�سـ ّية
و أ�حافــظ عــى ســامة الـ ّـراب الوطـ ّ
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ل إلنســان واملواطــن ،و أ�معــل بــدون هـوادة مــن أ�جــل تطـ ّـور الشّ ــعب وازدهــاره ،و أ�ســعى بــلّ قـواي
الســم يف العــامل.
احلريّــة و ّ
يف ســبيل حتقيــق املثُــل العليــا للعــداةل و ّ
و ّالل عىل ما أ�قول شهيد».
الســلطات الّتــي تخ ّولهــا إيّــاه رصاحــة أحــكام أخــرى يف
املــادّة  : 91يضطلــع رئيــس الجمهوريّــة ،باإلضافــة إىل ّ
والصالح ّيــات اآلتيــة :
بالســلطات ّ
الدّســتورّ ،
 -1هو القائد األعىل للق ّوات املسلّحة للجمهوريّة،
الوطني،
يتول مسؤوليّة الدّفاع
ّ -2
ّ
السياسة الخارج ّية لأل ّمة ويو ّجهها،
 -3يق ّرر ّ
 -4يرأس مجلس الوزراء،
يعي الوزير األول بعد استشارة األغلبية الربملانية ،وينهي مهامه،
ّ -5
 -6يوقّع املراسيم ال ّرئاسيّة،
وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
حق إصدار العفو ّ
 -7له ّ
 -8ميكنه أن يستشري الشّ عب يف ّآل قضيّة ذات أه ّميّة وطنيّة عن طريق االستفتاء،
 -9يربم املعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،
 -10يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّرشيف ّية.
يعي رئيس الجمهوريّة يف الوظائف واملها ّم اآلتية :
املادّة ّ : 92
 - 1الوظائف واملها ّم املنصوص عليها يف الدّستور،
 -2الوظائف املدن ّية والعسكريّة يف الدّولة،
 -3التّعيينات الّتي تت ّم يف مجلس الوزراء،
 -4الرئيس األول للمحكمة العليا،
 -5رئيس مجلس الدّولة،
 -6األمني العا ّم للحكومة،
 -7محافظ بنك الجزائر،
 -8القضاة،
 -9مسؤولو أجهزة األمن،
 -10الوالة.
ويعي رئيس الجمهوريّة سفراء الجمهوريّة واملبعوثني فوق العادة إىل الخارج ،وينهي مهامهم ،ويتسل ّم أوراق
ّ
اعتامد املمثّلني الدّبلوماس ّيني األجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
وزيادة عىل الوظائف املنصوص عليها يف الفقريت ن  4و  5أعاله ،يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية األخرى
يعي فيها رئيس الجمهورية.
التي ّ
املادّة  :93يعني رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير األول.
ينسق الوزير األول عمل الحكومة.
تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه يف مجلس الوزراء.
ـي للموافقــة عليــه .ويُجــري
ـعبي الوطنـ ّ
املــادّة  : 94يقـدّم الوزيــر األول مخطــط عمــل الحكومــة إىل املجلــس الشّ ـ ّ
ـي لهــذا الغــرض مناقشــة عا ّمــة.
ـعبي الوطنـ ّ
املجلــس الشّ ـ ّ
وميكن الوزير األول أن يك ّيف مخطط العمل هذا ،عىل ضوء هذه املناقشة ،بالتشاور مع رئيس الجمهورية .يقدّم
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الوزير األول عرضا حول مخطط عمل الحكومة ملجلس األ ّمة مثلام وافق عليه املجلس الشعبي الوطني .ميكن
مجلس األ ّمة أن يصدر الئحة.
ـعبي
املــادّة  : 95يقـدّم الوزيــر األول اســتقال ة الحكومــة لرئيــس الجمهوريّــة يف حالــة عــدم موافقــة املجلــس الشّ ـ ّ
ـي عــى مخطــط عمــل الحكومــة.
الوطنـ ّ
يعي رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيف ّيات نفسها.
ّ
ينحل وجوبا.
الوطني ّ
عبي
الشّ
املجلس
موافقة
جديد
من
ل
تحص
مل
إذا
:
96
ّة
د
املا
ُ
ّ
ّ
الوطني وذلك يف أجل أقصاه
عبي
ّ
تستم ّر الحكومة القامئة يف تسيري الشّ ؤون العاديّة إىل غاية انتخاب املجلس الشّ ّ
ثالثة (  )3أشهر.
الوطني.
عبي
الشّ
املجلس
عليه
صادق
ّذي
ل
ا
العمل
مخطط
ق
وينس
األول
الوزير
املادّة  : 97ينفّذ
ّ
ّ
ّ
السياسة العا ّمة.
عبي
الوطني بيانا عن ّ
ّ
املادّة  : 98يجب عىل الحكومة أن تقدم سنويا إىل املجلس الشّ ّ
السياسة العا ّمة مناقشة عمل الحكومة.
تعقُب بيان ّ
ميكن أن تُختتَم هذه املناقشة بالئحة.
الوطني طبقا ألحكام املواد
عبي
ّ
آما ميكن أن يرتت ّب عىل هذه املناقشة إيداع ُملت َمس رقابة يقوم به املجلس الشّ ّ
 153و  154و  155أدناه.
الوطني تصويتا بالثّقة .ويف حالة عدم املوافقة عىل الئحة الثّقة يقدّم
عبي
الشّ
املجلس
من
للوزير األول أن يطلب
ّ
ّ
الوزير األول استقالة الحكومة.
يف هذه الحالة ،ميكن رئيس الجمهوريّة أن يلجأ ،قبل قبول االستقالة ،إىل أحكام املادّة  147أدناه.
السياسة العا ّمة.
ميكن الحكومة أن تقدّم إىل مجلس األ ّمة بيانا عن ّ
الســلطات الّتــي تخ ّولهــا إيّــاه رصاحــة أحــكام أخــرى يف الدّســتور،
املــادّة  : 99ميــارس الوزيــر األول ،زيــادة عــى ّ
الصالحيّــات اآلتيــة :
ّ
الصالحيّات بني أعضاء الحكومة مع احرتام األحكام الدّستوريّة،
 -1يوزّع ّ
 -2يسهر عىل تنفيذ القوانني والتنظيامت،
 -3يرأس اجتامعات الحكومة،
 -4يوقّع املراسيم التّنفيذيّة،
يعي يف وظائف الدّولة بعد موافقة رئيس الجمهورية ،ودون املساس بأحكام املادتني  91و  92السابقتي الذآر،
ّ -5
 -6يسهر عىل حسن سري اإلدارة العموم ّية.
املادّة  : 100ميكن الوزير األول أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة.
بــأي حــال مــن األحــوال أن يفــ ّوض رئيــس الجمهوريّــة ســلطته يف تعيــن الوزيــر األول
املــادّة  : 101ال يجــوز ّ
ـص الدّســتور عــى طريقــة أخــرى
ـ
ين
مل
ـن
ـ
ّذي
ل
ا
ـا
ـ
وأعضائه
ة
ي
ـتور
ـ
ّس
د
ال
ـات
ـ
س
املؤس
ـاء
ـ
رؤس
وأعضــاء الحكومــة وآذا
ّ
ّ
ّ
لتعيينهــم.
الوطني ،وتقرير إجراء االنتخابات
عبي
آما ال يجوز أن يف ّوض سلطته يف اللّجوء إىل االستفتاءّ ،
ّ
وحل املجلس الشّ ّ
التّرشيع ّية قبل أوانها ،وتطبيق األحكام املنصوص عليها يف املوا ّد  91و  92و  105ومن  107إىل  109و  111و 142
و  144و  145و  146من الدّستور.
املــادّة  : 102إذا اســتحال عــى رئيــس الجمهوريّــة أن ميــارس مهامــه بســبب مــرض خطــر ومزمــن ،يجتمــع
ـكل الوســائل املالمئــة ،يقــرح باإلجــاع
ـتوري وجوبــا ،وبعــد أن يتث ّبــت مــن حقيقــة هــذا املانــع بـ ّ
املجلــس الدّسـ ّ
عــى الربملــان التّرصيــح بثبــوت املانــع.
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يُعلِن الربملان ،املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،ثبوت املانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (  ) 3 /2أعضائه،
بتول رئاسة الدّولة بال ّنيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (  ) 45يوما رئيس مجلس األ ّمة الّذي ميارس
ويكلّف ّ
صالحيّاته مع مراعاة أحكام املادّة  104من الدّستور.
ويف حالة استمرار املانع بعد انقضاء خمسة وأربعني (  ) 45يوما ،يُعلَن الشّ غور باالستقالة وجوبا حسب اإلجراء
السابقتني وطبقا ألحكام الفقرات اآلتية من هذه املادّة.
املنصوص عليه يف الفقرتني ّ
ّستوري وجوبا ويُثبِت الشّ غور ال ّنها ّيئ لرئاسة
د
ال
املجلس
يجتمع
وفاته،
أو
ة
ي
الجمهور
يف حالة استقالة رئيس
ّ
ّ
الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّرصيح بالشّ غور ال ّنها ّيئ إىل الربملان الّذي يجتمع وجوبا.
يتول رئيس مجلس األ ّمة مهام رئيس الدّولة ملدّة أقصاها تسعون (  ) 90يوما ،تنظّم خاللها انتخابات رئاس ّية.
ّ
ِ
املعي بهذه الطّريقة أن يرتشّ ح لرئاسة الجمهوريّة.
وال يَح ّق لرئيس الدّولة ّ
ألي سبب آان ،يجتمع املجلس
وإذا اقرتنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس األ ّمة ّ
ّستوري وجوبا ،ويثبت باإلجامع الشّ غور ال ّنها ّيئ لرئاسة الجمهوريّة وحصول املانع لرئيس مجلس األ ّمة .ويف هذه
الد
ّ
ّستوري مهام رئيس الدّولة .يضطلع رئيس الدولة املعني حسب الرشوط املبينة أعاله
يتول رئيس املجلس الد
الحالةّ ،
ّ
السابقة ويف املادّة  104من الدّستور .وال ميكنه أن يرتشّ ح
مبهمة رئيس الدولة طبقا ّ
للشوط املحدّدة يف الفقرات ّ
لرئاسة الجمهوريّة.
املــادّة  : 103عنــدم ا ينــال ترشــيح لالنتخابــات الرئاســية موافقــة املجلــس الدســتوري ،ال ميكــن ســحبه إال يف حالــة
حصــول مانــع خطــر يثبتــه املجلــس الدســتوري قانونــا أو يف حالــة وفــاة املرتشــح املعنــي.
عند انسحاب أحد املرتشحني من الدور الثاين ،تستمر العملية االنتخابية دون أخذ هذا االنسحاب يف الحسبان.
يف حالة وفاة أحد املرتشحني للدور الثاين أو تعرضه ملانع رشعي ،يعلن املجلس الدستوري وجوب القيام بكل
العمليات االنتخابية من جديد .وميدد يف هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة ملدة أقصاها ستون ( ) 60
يوما .عند تطبيق أحكام هذه املادة ،يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتوىل وظيفة رئيس الدولة ،يف
منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمني.
يحدد قانون عضوي رشوط وآيفيات تطبيق هذه األحكام.
املــادّة  : 104ال ميكــن أن تُقــال أو تعـدّل الحكومــة القامئــة إبّــان حصــول املانــع لرئيــس الجمهوريّــة ،أو وفاتــه ،أو
رع رئيــس الجمهوريّــة الجديــد يف مامرســة مهامــه.
اســتقالته ،حتّــى يَـ َ
يستقيل الوزير األول وجوبا إذا ترشّ ح لرئاسة الجمهوريّة ،وميارس وظيفة الوزير األول حينئذ أحد أعضاء الحكومة
الّذي يعيّنه رئيس الدّولة.
ال ميكن ،يف الفرتتني املنصوص عليهام يف املاديت ن  102و  103أعاله ،تطبيق األحكام املنصوص عليها
يف الفقرتني  7و  8من املادّة  91واملواد  93و  142و  147و  154و  155و  208و  210و  211من الدّستور .ال
ميكن ،خالل هاتني الفرتتني ،تطبيق أحكام املوا ّد  105و  107و  108و  109و  111من الدّستور ،إالّ مبوافقة الربملان
ّستوري واملجلس األعىل لألمن.
املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،بعد استشارة املجلس الد
ّ
ـرورة املل ّحــة ،حالــة الطّــوارئ أو الحصــار ،ملـدّة مع ّينــة بعــد
املــادّة  : 105يقـ ّرر رئيــس الجمهوريّــة ،إذا دعــت الـ ّ
اجتــاع املجلــس األعــى لألمــن ،واستشــارة رئيــس مجلــس األمــة ،ورئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي ،والوزيــر
ـتوري ،ويتّخــذ ّآل التّدابــر الالّزمــة الســتتباب الوضــع.
األول ،ورئيــس املجلــس الدّسـ ّ
وال ميكن متديد حالة الطّوارئ أو الحصار ،إالّ بعد موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا.
عضوي.
املادّة  : 106يحدّد تنظيم حالة الطّوارئ وحالة الحصار مبوجب قانون
ّ
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املــادّة  : 107يقـ ّرر رئيــس الجمهوريّــة الحالــة االســتثنائيّة إذا آانــت البــاد مهـدّدة بخطــر داهــم يوشــك أن يصيــب
مؤسســاتها الدّســتوريّة أو اســتقاللها أو ســامة ترابها.
ّ
وال يتّخذ مثل هذا اإلجراء إالّ بعد استشارة رئيس مجلس األمة ،ورئيس املجلس الشعبي الوطني ،ورئيس املجلس
ّستوري ،واالستامع إىل املجلس األعىل لألمن ومجلس الوزراء.
الد
ّ
تخ ّول الحالة االستثنائ ّية رئيس الجمهوريّة أن يتّخذ اإلجراءات االستثنائ ّية الّتي تستوجبها املحافظة عىل استقالل
واملؤسسات الدّستوريّة يف الجمهوريّة.
األ ّمة
ّ
السالفة الذّآر الّتي أوجبَت إعالنه.
ويجتمع الربملان وجوبا .تنتهي الحالة االستثنائيّة ،حسب األشكال واإلجراءات ّ
املــادّة  : 108يقـ ّرر رئيــس الجمهوريّــة التّعبئــة العا ّمــة يف مجلــس الــوزراء بعــد االســتامع إىل املجلــس األعــى لألمــن
واستشــارة رئيــس مجلــس األمــة ورئيــس املجلــس الشــعبي الوطني.
التتيبــات املالمئــة مليثــاق
نصــت عليــه ّ
ي عــى البــاد أو يوشــك أن يقــع حســبام ّ
املــادّة  : 109إذا وقــع ُعــدوان فعـ ّ
األمــم املتّحــدة ،يُعلِــن رئيــس الجمهوريّــة الحــرب ،بعــد اجتــاع مجلــس الــوزراء واالســتامع إىل املجلــس األعــى
ـي ورئيــس املجلــس الدســتوري.
ـعبي الوطنـ ّ
لألمــن واستشــارة رئيــس مجلــس األمــة ورئيــس املجلــس الشّ ـ ّ
ويجتمع الربملان وجوبا .ويو ّجه رئيس الجمهوريّة خطابا لأل ّمة يُعلِ ُمها بذلك.
السلطات.
ّ
املادّة  : 110يُوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب
ويتول رئيس الجمهوريّة جميع ّ
وإذا انتهت املدّة ال ّرئاس ّية لرئيس الجمهوريّة متدّد وجوبا إىل غاية نهاية الحرب.
أي مانع آخر له ،يخ ّول رئيس مجلس األ ّمة باعتباره رئيسا
يف حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته أو حدوث ّ
الشوط نفسها الّتي ترسي عىل رئيس الجمهوريّة .يف
الصالحيّات الّتي تستوجبها حالة الحرب ،حسب ّ
للدّولةّ ،آل ّ
ّستوري وظائف رئيس الدّولة
يتول رئيس املجلس الد
حالة اقرتان شغور رئاسة الجمهوريّة ورئاسة مجلس األ ّمةّ ،
ّ
الشوط املب ّينة سابقا.
حسب ّ
السلم.
املادّة  : 111يوقّع رئيس الجمهوريّة اتّفاقيّات الهدنة ومعاهدات ّ
ّستوري يف االتّفاقيّات املتعلّقة بهام.
ويتلقّى رأي املجلس الد
ّ
ويعرضها فورا عىل ّآل غرفة من الربملان لتوافق عليها رصاحة.
ّ
الفصل الثاني
ّ
ّ
ّ
شريعية
السلطة الت
ـي ومجلــس
املــادّة  : 112ميــارس ّ
ـعبي الوطنـ ّ
الســلطة التّرشيع ّيــة برملــان يتكـ ّون مــن غرفتــن ،وهــا املجلــس الشّ ـ ّ
الســيادة يف إعــداد القانــون والتّصويــت عليــه.
األ ّمــة .ولــه ّ
للــروط املحــدّدة يف املــوا د  94و  98و  151و  152مــن
املــادّة  : 113يراقــب الربملــان عمــل الحكومــة وفقــا ّ
الدّســتور.
الوطني ال ّرقابة املنصوص عليها يف املوا ّد من  153إىل  155من الدّستور.
عبي
ّ
ميارس املجلس الشّ ّ
املــادّة ( 114جديــدة)  :تتمتــع املعارضــة الربملانيــة بحقــوق متكنهــا مــن املشــارآة الفعليــة يف األشــغال الربملانيــة
ويف الحيــاة السياســية ،ال ســيام منهــا :
 -1حرية الرأي والتعبري واالجتامع،
 -2االستفادة من اإلعانات املالية املمنوحة للمنتخبني يف الربملان،
 -3املشارآة الفعلية يف األشغال الترشيعية،
 -4املشارآة الفعلية يف مراقبة عمل الحكومة،
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 -5متثيل مناسب يف أجهزة غرفتي الربملان،
 -6إخطار املجلس الدستوري ،طبقا ألحكام املادة ( 187الفقرتان  2و  )3من الدستور ،بخصوص القوانني التي
صوت عليها الربملان،
 -7املشارآة يف الدبلوماسية الربملانية.
تخصص آل غرفة من غرفتي الربملان جلسة شهرية ملناقشة جدول أعامل تقدمه مجموعة أو مجموعات برملانية
من املعارضة.
يوضّ ح النظام الداخيل لكل غرفة من غرفتي الربملان آيفيات تطبيق هذه املادة.
يتحســس
املــادّة  : 115واجــب الربملــان ،يف إطــار اختصاصاتــه الدّســتوريّة ،أن يبقــى وفيّــا لثقــة الشّ ــعب ،ويظـ ّـل ّ
تطلّعاتــه.
املادّة ( 116جديدة)  :يتفرغ النائب أو عضو مجلس األمة آليا ملامرسة عهدته.
ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة عىل أحكام تتعلق بوجوب املشارآة الفعلية
ألعضائهام يف أشغال اللجان ويف الجلسات العامة ،تحت طائلة العقوبات املطبقة يف حالة الغياب.
املــادّة ( 117جديــدة)  :يج ـ ّرد املنتخــب يف املجلــس الشــعبي الوطنــي أو يف مجلــس األمــة ،املنتمــي إىل حــزب
ســيايس ،الــذي يغــر طوعــا االنتــاء الــذي انتخــب عــى أساســه ،مــن عهدتــه االنتخابيــة بقــوة القانــون .يعلــن
املجلــس الدســتوري شــغور املقعــد بعــد إخطــاره مــن رئيــس الغرفــة املعنيــة ويحــدد القانــون آيفيــات اســتخالفه.
يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غري ُمنتم.
والس ّي.
عبي
الوطني عن طريق االقرتاع العا ّم املبارش ّ ّ
ّ
املادّة  : 118يُنتخَب أعضاء املجلس الشّ ّ
والس ّي  ،مبقعدين عن آل والية ،من بني
يُنتخَب ثلثا (  ) 3 /2أعضاء مجلس األ ّمة عن طريق االقرتاع غري املبارش ّ ّ
أعضاء املجالس الشعبية البلدية وأعضاء املجالس الشعبية الوالئية.
ويعي رئيس الجمهوريّة الثّلث اآلخر من أعضاء مجلس األ ّمة من بني الشّ خصيّات والكفاءات الوطنيّة.
ّ
الوطني لعهدة مدتها خمس (  )5سنوات.
عبي
ّ
املادّة  : 119ينتخَب املجلس الشّ ّ
ست (  )6سنوات.
تحدّد عهدة مجلس األ ّمة مبدّة ّ
ّ
تجدّد تشكيلة مجلس األ ّمة بال ّنصف آل ثالث (  )3سنوات.
ال ميكن متديد عهدة الربملان إالّ يف ظروف خطرية جدّا ال تسمح بإجراء انتخابات عاديّة.
ويُثبِت الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا هذه الحالة بقرار ،بناء عىل اقرتاح رئيس الجمهوريّة واستشارة
املجلس الدّستور ّي.
املــادّة  : 120تحــدّد آيفيّــات انتخــاب ال ّنــ ّواب وآيفيّــات انتخــاب أعضــاء مجلــس األ ّمــة أو تعيينهــم ،ورشوط
قابليّتهــم لالنتخــاب ،ونظــام عــدم قابليّتهــم لالنتخــاب ،وحــاالت التّنــايف ،ونظــام التعويضــات الربملانيــة ،مبوجــب
ـوي.
قانــون عضـ ّ
املادّة  : 121إثبات عضويّة ال ّن ّواب وأعضاء مجلس األ ّمة من اختصاص ّآل من الغرفتني عىل حدة.
املــادّة  : 122مه ّمــة ال ّنائــب وعضــو مجلــس األ ّمــة وطنيّــة ،قابلــة للتّجديــد ،وال ميكــن الجمــع بينهــا وبــن مهــام
أو وظائــف أخــرى.
املــادّة  : 123آلنائــب أو عضــو مجلــس األ ّمــة ال يســتويف رشوط قابليّــة انتخابــه أو يفقدهــا ،يتع ـ ّرض لســقوط
مه ّمتــه الربملانيّــة.
السقوط بأغلب ّية أعضائه.
عبي
الوطني أو مجلس األ ّمة ،حسب الحالة ،هذا ّ
ّ
ويق ّرر املجلس الشّ ّ
املــادّة  : 124ال ّنائــب أو عضــو مجلــس األ ّمــة مســؤول أمــام زمالئــه الّذيــن ميكنهــم تجريــده مــن مه ّمتــه ال ّنياب ّيــة
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إن اقــرف فعــا يُخـ ّـل بــرف مه ّمتــه.
أي نائب أو عضو مجلس األ ّمة لإلقصاء،
فيها
ض
ر
يتع
ّتي
ل
ا
وط
الش
الغرفتني،
لكل واحدة من
يل ّ
ّ
ّ
ّ
يحدّد ال ّنظام الدّاخ ّ
الوطني أو مجلس األ ّمة بأغلبيّة أعضائه ،دون املساس بجميع
عبي
ّ
ويق ّرر هذا اإلقصاء ،حسب الحالة ،املجلس الشّ ّ
املتابعات األخرى الواردة يف القانون.
عضوي الحاالت الّتي يقبل فيها الربملان استقالة أحد أعضائه.
املادّة  : 125يحدّد قانون
ّ
املادّة  : 126الحصانة الربملان ّية ُمع َرتف بها لل ّن ّواب وألعضاء مجلس األ ّمة مدّة نيابتهم ومه ّمتهم الربملان ّية.
وال ميكن أن يتابعوا أو يوقفو ا .وعىل العموم ال ميكن أن ترفع عليهم أيّة دعوى مدنيّة أو جزائيّة أو يسلّط عليهم
عبوا عنه من آراء أو ما تلفّظوا به من آالم ،أو بسبب تصويتهم خالل مامرسة مها ّمهم
ّ
أي ضغط بسبب ما ّ
الربملان ّية.
أي نائــب أوعضــو مجلــس األ ّمــة بســبب جنايــة أو جنحــة إالّ بتنــازل
املــادّة  :127ال يجــوز الـ ّ
ـروع يف متابعــة ّ
ـي أو مجلــس األ ّمــة الّــذي يقـ ّرر رفــع الحصانــة
ـعبي الوطنـ ّ
رصيــح منــه ،أو بــإذن ،حســب الحالــة ،مــن املجلــس الشّ ـ ّ
عنــه بأغلب ّيــة أعضائــه.
املــادّة  : 128يف حالــة تلبّــس أحــد ال ّنـ ّواب أو أحــد أعضــاء مجلــس األ ّمــة بجنحــة أو جنايــة ،ميكــن توقيفــه ،ويخطــر
ـي ،أو مكتــب مجلــس األ ّمــة ،حســب الحالــة ،فور ا.
ـعبي الوطنـ ّ
بذلــك مكتــب املجلــس الشّ ـ ّ
ميكن املكتب املخطَر أن يطلب إيقاف املتابعة وإطالق رساح ال ّنائب أوعضو مجلس األ ّمة ،عىل أن يعمل فيام بعد
بأحكام املادّة  127أعاله.
عضوي رشوط استخالف ال ّنائب أو عضو مجلس األ ّمة يف حالة شغور مقعده.
املادّة  : 129يحدّد قانون
ّ
املــادّة  : 130تبتــدئ الفــرة التّرشيعيّــة ،وجوبــا ،يف اليــوم الخامــس عــر (  )1 5الــذي يــي تاريــخ إعــان املجلــس
الدســتوري النتائــج ،تحــت رئاســة أآبــر ال ّنـ ّواب سـ ّنا ،ومبســاعدة أصغــر نائبــن منهــم.
يَ ِ
السابقة الذّآر عىل مجلس األ ّمة.
عبي
الوطني مكتبه ويشكّل لجانه .تطبّق األحكام ّ
ّ
نتخب املجلس الشّ ّ
ـي للفــرة التّرشيعيّــة .يُنت َخــب رئيــس مجلــس األ ّمــة بعــد
ـعبي الوطنـ ّ
املــادّة  : 131يُنت َخــب رئيــس املجلــس الشّ ـ ّ
آلتجديــد جــز ّيئ لتشــكيلة املجلــس.
ـي ومجلــس األ ّمــة ،وعملهــا ،وآذا العالقــات
املــادّة  : 132يحـدّد قانــون عضـ ّ
ـعبي الوطنـ ّ
ـوي تنظيــم املجلــس الشّ ـ ّ
الوظيفيّــة بينهــا وبــن الحكومــة.
يحدّد القانون ميزان ّية الغرفتني.
يل ويصادقان عليهام.
ّاخ
د
ال
نظامهام
ة
م
األ
ومجلس
الوطني
عبي
ّ
ّ
ّ
يع ّد املجلس الشّ ّ
املادّة : 133جلسات الربملان عالنيّة.
العضوي.
للشوط الّتي يحدّدها القانون
وتد ّون مداوالته يف محارض تنرش طبقا ّ
ّ
الوطني ومجلس األ ّمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهام ،أو من أغلب ّية
عبي
ّ
يجوز للمجلس الشّ ّ
أعضائهام الحارضين ،أو بطلب من الوزير األول.
يل.
عبي
الوطني ومجلس األ ّمة لجانهام الدّامئة يف إطار نظامهام الدّاخ ّ
ّ
املادّة  : 134يشكّل املجلس الشّ ّ
ميكن آل لجنة دامئة من لجان الغرفتني تشكيل بعثة استعالم مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معني.
يحدد النظام الداخيل لكل غرفة من الغرفتني األحكام التي تخضع لها البعثة اإلعالمية.
املــادّة  : 135يجتمــع الربملــان يف دورة عاديــة واحــدة ّآل ســنة ،مدتهــا عــرة (  )1 0أشــهر عــى األقـ ّـل ،وتبتــدئ
يف اليــوم الثــاين مــن أيــام العمــل يف شــهر ســبتمرب.
ميكن الوزير األول طلب متديد الدورة العادية أليام معدودة لغرض االنتهاء من دراسة نقطة يف جدول األعامل.
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ميكن أن يجتمع الربملان يف دورة غري عاديّة مببادرة من رئيس الجمهوريّة.
وميكن آذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهوريّة بطلب من الوزير األول ،أو بطلب من ثلثي (  ) 3 /2أعضاء
عبي الوطن ّي.
املجلس الشّ ّ
ت ُختَتَم الدّورة غري العاديّة مبج ّرد ما يستنفد الربملان جدول األعامل الّذي استدعي من أجله.
حق املبادرة بالقوانني.
املادّة ّ : 136
لكل من الوزير األول وال ّن ّواب وأعضاء مجلس األمة ّ
تكون اقرتاحات القوانني قابلة للمناقشة ،إذا قدّمها عرشون (  ) 20نائبا أو عرشون (  )2 0عضوا يف مجلس األمة يف
املسائل املنصوص عليها يف املادة  137أدناه.
تعرض مشاريع القوانني عىل مجلس الوزراء ،بعد رأي مجلس الدّولة ،ث ّم يودعها الوزير األول ،حسب الحالة ،مكتب
عبي الوطن ّي أو مكتب مجلس األمة.
املجلس الشّ ّ
املــادّة ( 137جديــدة)  :تــودع مشــاريع القوانــن املتعلقــة بالتنظيــم املحــي وتهيئــة اإلقليــم والتقســيم اإلقليمــي
مكتــب مجلــس األمــة .وباســتثناء الحــاالت املبيّنــة يف الفقــرة أعــاه ،تــودع آل مشــاريع القوانــن األخــرى مكتــب
املجلــس الشــعبي الوطنــي.
املــادّة  : 138مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة األوىل مــن املــاد ة  137أعــاه ،يجــب أن يكــون آل مــروع أو اق ـراح
ـي ومجلــس األ ّمــة ،عــى التّــوايل حتّــى تتـ ّم املصادقــة
ـعبي الوطنـ ّ
قانــون موضــوع مناقشــة مــن طــرف املجلــس الشّ ـ ّ
ـص الــذي يعرضــه عليــه
ـ
الوطن
ـعبي
ـ
الشّ
ـس
ـ
املجل
ـب مناقشــة مشــاريع القوانــن مــن طــرف
ـي عــى ال ّنـ ّ
عليــه .تنصـ ّ
ّ
ّ
الوزيــر األول أو عــى النــص الــذي صــادق عليــه مجلــس األمــة يف املســائل املنصــوص عليهــا يف املــادة  137أعــاه.
تعــرض الحكومــة عــى إحــدى الغرفتــن النــص الــذي ص ّوتــت عليــه الغرفــة األخــرى .وتناقــش آل غرفــة النــص الذي
ص ّوتــت عليــه الغرفــة األخــرى وتصــادق عليــه .ويف آل الحــاالت ،يصــادق مجلــس األمــة عــى النــص الــذي صـ ّوت
عليــه املجلــس الشــعبي الوطنــي بأغلبيــة أعضائــه الحارضيــن بالنســبة ملشــاريع القوانــن العاديــة أو باألغلبيــة
املطلقــة بالنســبة ملشــاريع القوانــن العضويــة.
ويف حالة حدوث خالف بني الغرفتني ،يطلب الوزير األول اجتامع لجنة متساوية األعضاء تتكون من أعضاء يف
آلتا الغرفتني ،يف أجل أقصاه خمسة عرش (  ) 15يوما ،القرتاح نص يتعلق باألحكام محل الخالف ،وتنهي اللجنة
نقاشاتها يف أجل أقصاه خمسة عرش (  )1 5يوما.
أي تعديل عليه إالّ مبوافقة الحكومة .ويف
تعرض الحكومة هذا ال ّن ّص عىل الغرفتني للمصادقة عليه ،وال ميكن إدخال ّ
حالة استمرار الخالف بني الغرفتني ،ميكن الحكومة أن تطلب من املجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا .ويف هذه
الحالة يأخذ املجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة املتساوية األعضاء ،أو ،إذا تعذر ذلك ،بالنص األخري
الذي صوت عليه.
ويُسحب النص إذا مل تخطر الحكومة املجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة.
يصادق الربملان عىل قانون املال ّية يف مدّة أقصاها خمسة وسبعون (  ) 75يوما من تاريخ إيداعه ،طبقا للفقرات
السابقة.
ّ
ويف حالة عدم املصادقة عليه يف األجل املحدّد سابقا ،يصدر رئيس الجمهوريّة مرشوع الحكومة بأمر.
العضوي املذآور يف املادّة  132من الدّستور.
تحدّد اإلجراءات األخرى مبوجب القانون
ّ
أي قانــون ،مضمونــه أو نتيجتــه تخفيــض املــوارد العموميّــة ،أو زيــادة ال ّنفقــات
املــادّة  : 139ال يُقبَــل اقــراح ّ
العموميّــة ،إالّ إذا آان مرفوقــا بتدابــر تســتهدف ال ّزيــادة يف إيـرادات الدّولــة ،أو توفــر مبالــغ ماليّــة يف فصــل آخــر
مــن ال ّنفقــات العموم ّيــة تســاوي عــى األقـ ّـل املبالــغ املقــرح إنفاقهــا.
يخصصها له الدّستور ،وآذلك يف املجاالت اآلتية :
املادّة  : 140يرشع الربملان يف امليادين الّتي ّ
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 - )1حقوق األشخاص وواجباتهم األساسيّة ،ال سيّام نظام الح ّريّات العموميّة ،وحامية الح ّريّات الفرديّة ،وواجبات
املواطنني،
وحق األرسة ،ال سيّام ال ّزواج ،والطّالق ،والبن ّوة ،واألهليّة،
 - )2القواعد العا ّمة املتعلّقة بقانون األحوال الشّ خصيّةّ ،
والتآات،
ّ
 - )3رشوط استقرار األشخاص،
األسايس املتعلّق بالجنس ّية،
 - )4التّرشيع
ّ
 - )5القواعد العا ّمة املتعلّقة بوضعيّة األجانب،
 - )6القواعد املتعلّقة بإنشاء الهيئات القضائيّة،
 - )7القواعد العامة لقانون العقوبات ،واإلجراءات الجزائ ّية ،ال س ّيام تحديد الجنايات والجنح ،والعقوبات املختلفة
السجون،
املطابقة لها ،والعفو الشّ امل ،وتسليم املجرمني ،ونظام ّ
 - )8القواعد العا ّمة لإلجراءات املدنيّة واإلدارية وطرق التّنفيذ،
 - )9نظام االلتزامات املدن ّية والتّجاريّة ،ونظام امللك ّية،
اإلقليمي للبالد،
 - ) 10التّقسيم
ّ
 - ) 11التصويت عىل ميزانية الدولة،
الضائب والجبايات وال ّرسوم والحقوق املختلفة ،وتحديد أساسها ونِسبها،
 - ) 12إحداث ّ
الجمرآي،
 - ) 13ال ّنظام
ّ
 - ) 14نظام إصدار ال ّنقود ،ونظام البنوك والقرض والتّأمينات،
العلمي،
 - ) 15القواعد العا ّمة املتعلّقة بالتّعليم ،والبحث
ّ
بالص ّحة العموم ّية والسكّان،
 - ) 16القواعد العا ّمة املتعلّقة ّ
الحق ال ّنقا ّيب،
 - ) 17القواعد العا ّمة املتعلّقة بقانون العمل والضّ امن
االجتامعي ،ومامرسة ّ
ّ
 - ) 18القواعد العا ّمة املتعلّقة بالبيئة وإطار املعيشة ،والتّهيئة العمرانيّة،
 - ) 19القواعد العا ّمة املتعلّقة بحامية ّ
الثوة الحيوان ّية وال ّنبات ّية،
اريخي ،واملحافظة عليه،
 - ) 20حامية ّ
التاث الثّقا ّيف والتّ ّ
 - ) 21ال ّنظام العا ّم للغابات واألرايض ال ّرعويّة،
 - ) 22ال ّنظام العا ّم للمياه،
 - ) 23ال ّنظام العا ّم للمناجم واملحروقات،
العقاري،
 - ) 24ال ّنظام
ّ
العمومي،
للوظيف
م
العا
األسايس
والقانون
ّفني،
ظ
للمو
ة
ي
األساس
امنات
 - ) 25الضّ
ّ
ّ
ّ
ّ
السلطات املدن ّية للقوات املسلّحة،
واستعامل
الوطني
ّفاع
د
بال
ّقة
ل
املتع
ة
م
العا
القواعد
- ) 26
ّ
ّ
ّ
الخاص،
 - ) 27قواعد نقل امللكيّة من القطاع العا ّم إىل القطاع
ّ
املؤسسات،
 - ) 28إنشاء فئات ّ
 - ) 29إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّرشيف ّية.
رشع الربملان بقوانني
املادّة  : 141إضافة إىل املجاالت
ّ
املخصصة للقوانني العضويّة مبوجب الدّستور ،ي ّ
عضويّة يف املجاالت اآلتية :
السلطات العموم ّية ،و عملها،
 تنظيم ّ نظام االنتخابات،120
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السياسيّة،
 القانون املتعلّق باألحزاب ّ القانون املتعلّق باإلعالم،األسايس للقضاء ،والتّنظيم القضا ّيئ،
 القانونّ
 القانون املتعلّق بقوانني املاليّة.تت ّم املصادقة عىل القانون العضو ّي باألغلب ّية املطلقة لل ّن ّواب وألعضاء مجلس األمة.
ّستوري قبل صدوره.
العضوي ملراقبة مطابقة ال ّن ّص مع الدّستور من طرف املجلس الد
يخضع القانون
ّ
ّ
ـي
املــادّة 142 :لرئيــس الجمهوريّــة أن يـ ّ
ـعبي الوطنـ ّ
رع بأوامــر يف مســائل عاجلــة يف حالــة شــغور املجلــس الشّ ـ ّ
أو خــال العطــل الربملانيــة ،بعــد رأي مجلــس الدولــة.
ويعرض رئيس الجمهوريّة ال ّنصوص الّتي اتّخذها عىل ّآل غرفة من الربملان يف أ ّول دورة له لتوافق عليها.
ت ُ َع ّد الغية األوامر الّتي ال يوافق عليها الربملان.
رشع بأوامر يف الحالة االستثنائيّة املذآورة يف املادّة  107من الدّستور .تتّخذ األوامر يف
ميكن رئيس الجمهوريّة أن ي ّ
مجلس الوزراء.
املخصصة للقانون.
السلطة التّنظيميّة يف املسائل غري
ّ
املادّة  : 143ميارس رئيس الجمهوريّة ّ
نظيمي الّذي يعود للوزير األول.
يندرج تطبيق القوانني يف املجال التّ
ّ
املادّة : 144يُ ِ
صدر رئيس الجمهوريّة القانون يف أجل ثالثني ( )30يوما ،ابتداء من تاريخ تسلّمه إيّاه.
ّستوري ،قبل صدور
د
ال
املجلس
اآلتية،
187
ّة
د
املا
يف
عليها
املنصوص
لطات
الس
من
سلطة
َرت
غري أنّه إذا أَخط
ّ
ّ
القانون ،يوقف هذا األجل حتّى يَ ِ
الشوط الّتي تحدّدها املادّة  189اآلتية.
فصل يف ذلك املجلس الد
ّستوري وفق ّ
ّ
املــادّة  :145ميكــن رئيــس الجمهوريّــة أن يطلــب إجـراء مداولــة ثانيــة يف قانــون تـ ّم التّصويــت عليــه يف غضــون
الثّالثــن ( )30يومــا املواليــة لتاريــخ إقـراره.
عبي الوطن ّي وأعضاء مجلس
ويف هذه الحالة ال يت ّم إقرار القانون إالّ بأغلبيّة ثلثي (  ) 3/2أعضاء املجلس الشّ ّ
األمة.
املادّة  : 146 :ميكن رئيس الجمهوريّة أن يو ّجه خطابا إىل الربملان.
ـي ،أو إجـراء انتخابــات ترشيعيّــة
ـعبي الوطنـ ّ
املــادّة : 147 :ميكــن رئيــس الجمهوريّــة أن يقـ ّرر حـ ّـل املجلــس الشّ ـ ّ
ـي ،ورئيــس املجلــس الدســتوري،
ـعبي الوطنـ ّ
قبــل أوانهــا ،بعــد استشــارة رئيــس مجلــس األ ّمــة ،ورئيــس املجلــس الشّ ـ ّ
والوزيــر األول.
وتجري هذه االنتخابات يف آلتا الحالتني يف أجل أقصاه ثالثة (  ) 3أشهر.
السياســة الخارجيّــة بنــاء عــى طلــب رئيــس الجمهوريّــة
املــادّة  : 148 :ميكــن الربملــان أن يفتــح مناقشــة حــول ّ
أو رئيــس إحــدى الغرفتــن.
ميكن أن تت ّوج هذه املناقشة ،عند االقتضاء ،بإصدار الربملان ،املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،الئحة يبلّغها إىل
رئيس الجمهوريّة.
الســلم والتّحالــف واالتّحــاد،
املــادّة : 149 :يصــادق رئيــس الجمهوريّــة عــى اتّفاقيّــات الهدنــة ،ومعاهــدات ّ
واملعاهــدات املتعلّقــة بحــدود الدّولــة ،واملعاهــدات املتعلّقــة بقانــون األشــخاص ،واملعاهــدات الّتــي ترتتّــب عليهــا
نفقــات غــر واردة يف ميزانيّــة الدّولــة ،واالتفاقــات الثنائيــة أو املتعــددة األطـراف املتعلقــة مبناطــق التبــادل الحــر
وال ـراآة وبالتكامــل االقتصــادي ،بعــد أن توافــق عليهــا ّآل غرفــة مــن الربملــان رصاحــة.
ـروط املنصــوص عليهــا يف الدّســتور،
املــادّة  : 150املعاهــدات الّتــي يصــادق عليهــا رئيــس الجمهوريّــة ،حســب الـ ّ
تســمو عــى القانون.
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الســاعة .ويكــون الجــواب خــال أجــل
املــادّة  : 151ميكــن أعضــاء الربملــان اســتجواب الحكومــة يف إحــدى قضايــا ّ
أقصــاه ثالثــون (  ) 30يومــا.
ميكن لجان الربملان أن تستمع إىل أعضاء الحكومة.
أي عضو يف الحكومة.
أي سؤال
شفوي أو آتا ّيب إىل ّ
ّ
املادّة  : 152ميكن أعضاء الربملان أن يو ّجهوا ّ
السؤال الكتا ّيب آتاب ّيا خالل أجل أقصاه ثالثون (  ) 30يوما.
ويكون الجواب عن ّ
بالنسبة لألسئلة الشفوية ،يجب أالّ يتعدى أجل الجواب ثالثني (  ) 30يوما.
يعقد من املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة ،بالتداول ،جلسة أسبوعية تخصص ألجوبة الحكومة عىل األسئلة
الشفوية للنواب وأعضاء مجلس األمة.
أي من الغرفتني أ ّن جواب عضو الحكومة ،شفويّا آان أو آتاب ّيا ،ي ّربر إجراء مناقشة ،تجري املناقشة حسب
إذا رأت ّ
الوطني ومجلس األ ّمة.
عبي
ّ
الشوط الّتي ّ
ينص عليها ال ّنظام الدّاخ ّ
ّ
يل للمجلس الشّ ّ
للشوط الّتي يخضع لها نرش محارض مناقشات الربملان.
تنرش األسئلة واألجوبة طبقا ّ
السياســة العا ّمــة ،أن يص ـ ّوت عــى ملتمــس
ـي لــدى مناقشــته بيــان ّ
ـعبي الوطنـ ّ
املــادّة  : 153ميكــن املجلــس الشّ ـ ّ
ـب عــى مســؤوليّة الحكومــة.
رقابــة ينصـ ّ
األقل.
وال يُقبل هذا امللتمس إالّ إذا وقّعه ُسبُع (  )7 /1عدد ال ّن ّواب عىل ّ
املادّة  : 154تت ّم املوافقة عىل ملتمس ال ّرقابة بتصويت أغلب ّية ثلثي (  )3 /2ال ّن ّواب.
وال يت ّم التّصويت إالّ بعد ثالثة (  ) 3أيّام من تاريخ إيداع ملتمس ال ّرقابة.
ـي عــى ملتمــس ال ّرقابــة ،يقـدّم الوزيــر األول اســتقالة الحكومــة
ـعبي الوطنـ ّ
املــادّة  : 155إذا صــادق املجلــس الشّ ـ ّ
إىل رئيــس الجمهوريّــة.
ّ
الفصل الثالث
ّ
ّ
القضائية
السلطة
السلطة القضائ ّية مستقلّة ،وتُ ا َرس يف إطار القانون.
املادّة ّ : 156
رئيس الجمهورية ضامن استقالل السلطة القضائية.
ولــكل واحــد املحافظــة عــى
ّ
الســلطة القضائيّــة املجتمــع والح ّريّــات ،وتضمــن للجميــع
املــادّة  : 157تحمــي ّ
حقوقهــم األساســ ّية.
الشع ّية واملساواة.
املادّة  : 158أساس القضاء مبادئ ّ
ويجسده احرتام القانون.
الكل سواسية أمام القضاء ،وهو يف متناول الجميع
ّ
ّ
املادّة  : 159يصدر القضاء أحكامه باسم الشّ عب.
الشع ّية والشّ خص ّية.
املادّة  : 160تخضع العقوبات الجزائ ّية إىل مبدأي ّ
يضمن القانون التقايض عىل درجتني يف املسائل الجزائية ويحدد آيفيات تطبيقها.
السلطات اإلداريّة.
املادّة  : 161ينظر القضاء يف الطّعن يف قرارات ّ
املادّة  : 162تعلّل األحكام القضائ ّية ،ويُنطَق بها يف جلسات عالن ّية.
تكون األوامر القضائية معللة.
املختصــة أن تقــوم ،يف ّآل وقــت ويف ّآل مــكان ،ويف جميــع الظّــروف ،بتنفيــذ
املــادّة  : 163عــى ّآل أجهــزة الدّولــة
ّ
أحــكام القضــاء.
يعاقب القانون آل من يعرقل تنفيذ حكم قضايئ.
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يختص القضاة بإصدار األحكام.
املادّة ّ : 164
الشوط الّتي يحدّدها القانون.
وميكن أن يُ ِعينهم يف ذلك مساعدون شعب ّيون حسب ّ
املادّة  : 165ال يخضع القايض إالّ للقانون.
ر بــأداء مه ّمتــه ،أو
ـي مــن ّآل أشــكال الضّ غــوط والتّد ّخــات واملنــاورات الّتــي قــد تـ ّ
ملــادّة  : 166القــايض محمـ ّ
ـس نزاهــة حكمــه.
متـ ّ
يُحظر أ ّي تدخل يف سري العدالة.
يجب عىل القايض أن يتفادى أ ّي سلوك من شأنه املساس بنزاهته.
قايض الحكم غري قابل للنقل حسب الرشوط املحددة يف القانون األسايس للقضاء.
يحدد القانون العضوي آيفيات تطبيق هذه املادة.
املــادّة  : 167القــايض مســؤول أمــام املجلــس األعــى للقضــاء عــن آيفيّــة قيامــه مبه ّمتــه ،حســب األشــكال املنصوص
عليهــا يف القانون.
أي انحراف يصدر من القايض.
أو
ف
تعس
أي
من
املتقايض
القانون
يحمي
املادّة : 168
ّ
ّ ّ
الحق يف الدّفاع معرتف به.
املادّة ّ : 169
الحق يف الدّفاع مضمون يف القضايا الجزائيّة.
ّ
املــادّة ( 170جديــدة)  :يســتفيد املحامــي مــن الضامنــات القانونيــة التــي تكفــل لــه الحاميــة مــن آل أشــكال
الضغــوط ومتكنــه مــن مامرســة مهنتــه بــكل حريــة يف إطــار القانــون.
املادّة  : 171متثّل املحكمة العليا الهيئة املق ّومة ألعامل املجالس القضائيّة واملحاآم.
ميثل مجلس الدولة الهيئة املقومة ألعامل الجهات القضائية اإلدارية.
تضمن املحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد االجتهاد القضا ّيئ يف جميع أنحاء البالد ويسهران عىل احرتام القانون.
تفصل محكمة التنازع يف حاالت تنازع االختصاص بني هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء اإلداري.
عضــوي تنظيــم املحكمــة العليــا ،ومجلــس الدّولــة ،ومحكمــة التّنــازع ،وعملهــم،
املــادّة  : 172يحــدّد قانــون
ّ
واختصاصاتهــم األخــرى.
املادّة  :173يرأس رئيس الجمهوريّة املجلس األعىل للقضاء.
ـروط الّتــي يحدّدهــا القانــون ،تعيــن القضــاة ،ونقلهــم،
املــادّة  : 174يق ـ ّرر املجلــس األعــى للقضــاء ،طبقــا للـ ّ
ـي.
وســر س ـلّمهم الوظيفـ ّ
األسايس للقضاء ،وعىل رقابة انضباط القضاة ،تحت رئاسة ال ّرئيس األ ّول
القانون
أحكام
ويسهر عىل احرتام
ّ
للمحكمة العليا.
حق العفو.
املادّة  : 175يبدي املجلس األعىل للقضاء رأيا استشاريّا قبليّا يف مامرسة رئيس الجمهوريّة ّ
عضوي تشكيل املجلس األعىل للقضاء ،وعمله ،وصالح ّياته األخرى.
املادّة  : 176يحدّد قانون
ّ
يتمتع املجلس األعىل للقضاء باالستقاللية اإلدارية واملالية ،ويحدد القانون العضوي آيفيات ذلك.
ـص مبحاآمــة رئيــس الجمهوريّــة عــن األفعــال الّتــي ميكــن وصفهــا
تؤســس محكمــة عليــا للدّولــة ،تختـ ّ
املــادّة ّ : 177
بالخيانــة العظمــى ،والوزيــر األول عــن الجنايــات والجنــح ،الّتــي يرتكبانهــا مبناســبة تأديتهــا مهامهــا.
عضوي تشكيلة املحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسريها وآذلك اإلجراءات املطبّقة.
يحدّد قانون
ّ
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ّ
الباب الثالث
ّ
ّ
ّ
االستشارية
والمؤسسات
الرقابة ومراقبة االنتخابات
ّ
الفصل األول
ّ
الرقابة
عبي.
املادّة  : 178تضطلع املجالس املنتخَبة بوظيفة ال ّرقابة يف مدلولها الشّ ّ
ـكل
ـكل غرفــة مــن الربملــان عرضــا عــن اســتعامل االعتــادات املاليّــة الّتــي أق ّرتهــا لـ ّ
املــادّة  : 179تقـدّم الحكومــة لـ ّ
الســنة
الســنة املاليّــة فيــا يخـ ّ
ـص الربملــان ،بالتّصويــت عــى قانــون يتض ّمــن تســوية ميزانيّــة ّ
ســنة ماليّــة .تُختَتــم ّ
املال ّيــة املعن ّيــة مــن ِق َبــل آلّغرفــة مــن الربملــان.
أي وقــت لجــان تحقيــق يف قضايــا
املــادّة  : 180ميكــن آلّغرفــة مــن الربملــان ،يف إطــار اختصاصاتهــا ،أن تنشــئ يف ّ
ذات مصلحــة عا ّمــة .ال ميكــن إنشــاء لجنــة تحقيــق بخصــوص وقائــع تكــون محــل إج ـراء قضــايئ.
ـذي
ـي والتّنفيـ ّ
املــادّة  : 181املؤسســات الدّســتوريّة وأجهــزة ال ّرقابــة مكلّفــة بالتّحقيــق يف تطابــق العمــل التّرشيعـ ّ
مــع الدّســتور ،ويف ظــروف اســتخدام الوســائل املا ّديّــة واألمــوال العموم ّيــة وتســيريه ا.
بالسهر عىل احرتام الدّستور.
املادّة  : 182املجلس الدستور ي هيئة مستقلة تكلّف ّ
آما يسهر املجلس الدستوري عىل صحة عمليات االستفتاء ،وانتخاب رئيس الجمهورية ،واالنتخابات الترشيعية،
ويعلن نتائج هذه العمليات.
وينظر يف جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج املؤقتة لالنتخابات الرئاسية واالنتخابات الترشيعية ويعلن
النتائج النهائية لكل العمليات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة.
يتمتع املجلس الدستوري باالستقاللية اإلدارية واملالية.
ـتوري مــن اثنــي عــر (  )1 2عضــوا  :أربعــة (  )4أعضــاء مــن بينهــم رئيــس
املــادّة  : 183يتكـ ّون املجلــس الدّسـ ّ
ـي،
ـعبي الوطنـ ّ
املجلــس ونائــب رئيــس املجلــس يعيّنهــم رئيــس الجمهوريّــة ،واثنــان (  ) 2ينتخبهــا املجلــس الشّ ـ ّ
واثنــان (  ) 2ينتخبهــا مجلــس األ ّمــة ،واثنــان (  ) 2تنتخبهــا املحكمــة العليــا ،واثنــان (  )2ينتخبهــا مجلــس
الدّولــة .يف حالــة تعــادل األصــوات بــن أعضــاء املجلــس الدســتوري ،يكــون صــوت رئيســه مرجحــا .مبجـ ّرد انتخــاب
أي وظيفــة أو تكليــف أو مه ّمــة
أي عضويّــة أو ّ
ـتوري أو تعيينهــم ،يتوقّفــون عــن مامرســة ّ
أعضــاء املجلــس الدّسـ ّ
أخــرى ،وأي نشــاط آخــر أو مهنــة حــرة.
ّستوري لفرتة واحدة مدّتها مثاين (  )8سنوات.
يعي رئيس الجمهوريّة رئيس ونائب رئيس املجلس الد
ّ
ّ
ّستوري مبها ّمهم م ّرة واحدة مدّتها مثاين (  ) 8سنوات ،ويجدّد نصف عدد أعضاء املجلس
يضطلع أعضاء املجلس الد
ّ
ّستوري ّآل أربع (  )4سنوات.
الد
ّ
يؤدي أعضاء املجلس الدستوري اليمني أمام رئيس الجمهورية قبل مبارشة مهامهم ،حسب النص اآليت :

« أ�قسم ابهلل العيل العظمي أ�ن أ�مارس وظائفي بزناهة وحياد ،و أ�حفظ رسية املداوالت و أ�متنع عن اختاذ
موقف علين يف أ�ي قضية ختضع الختصاص اجمللس ادل�ستوري ».
املادّة ( 184جديدة)  :يجب عىل أعضاء املجلس الدستوري املنتخبني أو املعينني ما يأيت :
 بلوغ سن أربعني (  )4 0سنة آاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم، التمتع بخربة مهنية مدتها خمس عرشة (  )1 5سنة عىل األقل يف التعليم العايل يف العلوم القانونية ،أو يف القضاء،أو يف مهنة محام لدى املحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو يف وظيفة عليا يف الدولة.
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املــادّة ( 185جديــدة)  :يتمتــع رئيــس املجلــس الدســتوري ونائــب الرئيــس ،وأعضــاؤه ،خــال عهدتهــم بالحصانــة
القضائيــة يف املســائل الجزائيــة.
وال ميكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إال بتنازل رصيح عن الحصانة من
املعني باألمر أو برتخيص من املجلس الدستوري.
املــادّة  : 186باإلضافــة إىل االختصاصــات األخــرى التــي خولتهــا إيــاه رصاحــة أحــكام أخــرى يف الدســتورِ ،
يفصــل
املجلــس الدّســتور ّي بــرأي يف دســتورية املعاهــدات والقوانــن والتنظيــات.
ّستوري ،بعد أن يُ ِ
خطره رئيس الجمهوريّة ،رأيه وجوبا يف دستوريّة القوانني العضويّة بعد أن
يبدي املجلس الد
ّ
يصادق عليها الربملان.
آما يَ ِ
لكل من غرفتي الربملان للدّستور ،حسب اإلجراءات
يل ّ
فصل املجلس الد
ّ
ّستوري يف مطابقة ال ّنظام الدّاخ ّ
السابقة.
املذآورة يف الفقرة ّ
املــادّة  : 187يُ ِ
خطــر املجلــس الدّســتوري رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس مجلــس األمــة أو رئيــس املجلــس الشــعبي
الوطنــي أو الوزيــر األول.
آما ميكن إخطاره من خمسني (  ) 50نائبا أو ثالثني (  )3 0عضوا يف مجلس األمة.
املبي يف الفقرتني السابقتني إىل اإلخطار بالدفع بعدم الدستورية املبني يف املادة  188أدناه.
ال متتد مامرسة اإلخطار ّ
املــادّة ( 188جديــدة)  :ميكــن إخطــار املجلــس الدســتوري بالدفــع بعــدم الدســتورية بنــاء عــى إحالــة مــن
املحكمــة العليــا أو مجلــس الدولــة ،عنــدم ا يدعــي أحــد األط ـراف يف املحاآمــة أمــام جهــة قضائيــة أن الحكــم
الترشيعــي الــذي يتوقــف عليــه مآاللنــزاع ينتهــك الحقــوق والحريــات التــي يضمنهــا الدســتور.
تحدد رشوط وآيفيات تطبيق هذه الفقرة مبوجب قانون عضوي.
ـتوري يف جلســة مغلقــة ،ويعطــي رأي ه أو يصــدر ق ـراره يف ظــرف ثالثــن
املــادّة  : 189يتــداول املجلــس الدّسـ ّ
(  ) 30يومــا مــن تاريــخ اإلخطــار .ويف حــال وجــود طــارئ ،وبطلــب مــن رئيــس الجمهوريــة ،يخفــض هــذا األجــل
إىل عــرة (  )1 0أيــام.
عندم ا يُخطر املجلس الدستوري عىل أساس املادة  188أعاله ،فإن قراره يصدر خالل األشهر األربعة (  )4التي
تيل تاريخ إخطاره .وميكن متديد هذا األجل مرة واحدة ملدة أقصاها أربعة (  ) 4أشهر ،بناء عىل قرار مسبّب من
املجلس ويبلغ إىل الجهة القضائية صاحبة اإلخطار.
ّستوري قواعد عمله.
يحدّد املجلس الد
ّ
ـتوري عــدم دســتوريّة معاهــدة أو اتّفــاق ،أو اتّفاق ّيــة ،فــا يت ـ ّم التّصديــق
ـ
ّس
د
ال
ـس
ـ
املجل
ـأى
ـ
ارت
املــادّة  :190إذا
ّ
عليهــا.
ـص أثــره،
ـتوري ،يفقــد هــذا ال ّنـ ّ
ـتوري أ ّن ّ
نصــا ترشيعيّــا أو تنظيميّــا غــر دسـ ّ
املــادّة  : 191إذا ارتــأى املجلــس الدّسـ ّ
ابتــداء مــن يــوم قـرار املجلــس.
إذا اعترب نص ترشيعي م ا غري دستوري عىل أساس املادة  188أعاله ،فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم
الذي يحدّده قرار املجلس الدستوري.
تكون آراء املجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية.
املــادّة  : 192يتمتــع مجلــس املحاســبة باالســتقاللية ويكلّــف بال ّرقابــة البعديّــة ألمــوال الدّولــة والجامعــات
اإلقليميّــة
واملرافق العموم ّية ،وآذلك رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة.
يساهم مجلس املحاسبة يف تطوير الحكم الراشد والشفافية يف تسيري األموال العمومية.
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يع ّد مجلس املحاسبة تقريرا سنويّا يرفعه إىل رئيس الجمهوريّة وإىل رئيس مجلس األمة ورئيس املجلس الشعبي
الوطني والوزير األول.
يحدّد القانون صالحيّات مجلس املحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وآذا عالقاته بالهي آل األخرى يف
الدولة املكلفة بالرقابة والتفتيش.
الفصل الثاني
مراقبة االنتخابات
املــادّة ( 193جديــدة)  :تُلــزم الســلطات العموميــة املكلفــة بتنظيــم االنتخابــات بإحاطاتهــا بالشــفافية والحيــاد.
وبهــذه الصفــة ،توضــع القامئــة االنتخابيــة عنــد آل انتخــاب تحــت تــرف املرتشــحني.
يحدد القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات آيفيات تطبيق هذا الحكم.
املادّة ( 194جديدة)  :تُحدث هيئة عليا مستقلة ملراقبة االنتخابات.
ترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية ،بعد استشارة األحزاب السياسية.
للهيئة العليا لجنة دامئة .وتنرش الهيئة العليا أعضاءها اآلخرين فور استدعاء الهيئة االنتخابية.
تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من :
 قضاة يقرتحهم املجلس األعىل للقضاء ،ويعينهم رئيس الجمهورية، وآفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن املجتمع املدين ،يعينها رئيس الجمهورية.تسهر اللجنة العليا عىل شفافية االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملحلية وآذا االستفتاء ونزاهتها ،منذ استدعاء
الهيئة الناخبة حتى إعالن النتائج املؤقتة لالقرتاع.
تسهر اللجنة الدامئة للهيئة العليا عىل الخصوص عىل مايأيت :
 اإلرشاف عىل عمليات مراجعة اإلدارة للقوائم االنتخابية، صياغة التوصيات لتحسني النصوص الترشيعية والتنظيمية التي تحكم العمليات االنتخابية، تنظيم دورة يف التكوين املدين لفائدة التشكيالت السياسية حول مراقبة االنتخابات وصياغة الطعون.يحدد القانون العضوي آيفيات تطبيق هذه املادة.
الفصل الثالث
ّ
ّ
االستشارية
المؤسسات
يتول عىل الخصوص ما يأيت :
إسالمي أعىلّ ،
يؤسس لدى رئيس الجمهوريّة مجلس
املادّة ّ :195
ّ
 الحثّ عىل االجتهاد وترقيته،عي فيام يُع َرض عليه،
 إبداء الحكم ّالش ّ
دوري عن نشاطه إىل رئيس الجمهوريّة.
 رفع تقريرّ
ـامي األعــى مــن خمســة عــر (  )1 5عضــوا منهــم ال ّرئيــس ،يعيّنهــم رئيــس
املــادّة  : 196يتك ـ ّون املجلــس اإلسـ ّ
الجمهوريّــة مــن بــن الكفــاءات الوطن ّيــة العليــا يف مختلــف العلــوم.
يؤســس مجلــس أعــى لألمــن يرأســه رئيــس الجمهوريّــة ،مه ّمتــه تقديــم اآلراء إىل رئيــس الجمهوريّــة
املــادّة ّ : 197
ـي.
يف ّآل القضايــا املتعلّقــة باألمــن الوطنـ ّ
يحدّد رئيس الجمهوريّة آيف ّيات تنظيم املجلس األعىل لألمن وعمله.
املــادّة ( 198جديــدة)  :يؤســس مجلــس وطنــي لحقــوق اإلنســان ،يدعــى يف صلــب النــص « املجلــس» ويوضــع
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لــدى رئيــس الجمهوريــة ،ضامــن الدســتور.
يتمتع املجلس باالستقاللية اإلدارية واملالية.
املــادّة ( 199جديــدة)  :يتــوىل املجلــس مهمــة املراقبــة واإلنــذار املبكــر والتقييــم يف مجــال احـرام حقوق اإلنســان.
يــدرس املجلــس ،دون املســاس بصالحيــات الســلطة القضائيــة ،آلحــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان التــي يعاينهــا أو
ت ُبلّــغ إىل علمــه ،ويقــوم بــكل إجـراء مناســب يف هــذا الشــأن .ويعــرض نتائــج تحقيقاتــه عــى الســلطات اإلداريــة
املعنيــة ،وإذا اقتــى األمــر ،عــى الجهــات القضائيــة املختصــة.
يبادر املجلس بأعامل التحسيس واإلعالم واالتصال لرتقية حقوق اإلنسان.
آما يبدي آراء واقرتاحات وتوصيات تتعلق برتقية حقوق اإلنسان وحاميتها.
يع ّد املجلس تقريرا سنوي ا يرفعه إىل رئيس الجمهورية ،وإىل الربملان ،وإىل الوزير األول ،وينرشه أيض ا.
يحدد القانون تشكيلة املجلس وآيفيات تعيني أعضائه والقواعد املتعلقة بتنظيمه وسريه.
املادّة ( 200جديدة)  :يُحدث مجلس أعىل للشباب ،وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.
يضم املجلس ممثلني عن الشباب وممثلني عن الحكومة وعن املؤسسات العمومية املكلفة بشؤون الشباب.
املــادّة ( 201جديــدة)  :يقــدم املجلــس األعــى للشــباب آراء وتوصيــات حــول املســائل املتعلقــة بحاجــات الشــباب
وازدهــاره يف املجــال االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف والريــايض.
آما يساهم املجلس يف ترقية القيم الوطنية والضمري الوطني والحس املدين والتضامن االجتامعي يف أوساط الشباب.
املــادّة ( 202جديــدة)  :تؤســس هيئــة وطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه ،وهــي ســلطة إداريــة مســتقلة
توضــع لــدى رئيــس الجمهوريــة.
تتمتع الهيئة باالستقاللية اإلدارية واملالية.
استقالل هذه الهيئة مضمون عىل الخصوص من خالل أداء أعضائها وموظفيها اليمني ،ومن خالل الحامية التي
تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الرتهيب أو التهديد أو اإلهانة أو الشتم أو التهجم أيّا آانت طبيعته ،التي
قد يتعرضون لها خالل مامرسة مهامهم.
املــادّة ( 203جديــدة)  :تتــوىل الهيئــة عــى الخصــوص مهمــة اقـراح سياســة شــاملة للوقايــة مــن الفســاد ،تكــرس
مبــادئ دولــة الحــق والقانــون وتعكــس النزاهــة والشــفافية واملســؤولية يف تســيري املمتلــكات واألمــوال العموميــة،
واملســاهمة يف تطبيقهــا.
ترفع الهيئة إىل رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها املتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته،
والنقائص
التي سجلتها يف هذا املجال ،والتوصيات املقرتحة عند االقتضاء.
املــادّة ( 204جديــدة)  :املجلــس الوطنــي االقتصــادي واالجتامعــي ،الــذي يدعــى يف صلــب النــص « املجلــس « ،
إطــار للحــوار والتشــاور واالق ـراح يف املجالــن االقتصــادي واالجتامعــي.
وهو مستشار الحكومة.
املادّة ( 205جديدة)  :يتوىل املجلس عىل الخصوص مهمة :
 توفري إطار ملشارآة املجتمع املدين يف التشاور الوطني حول سياسات التنمية االقتصادية واالجتامعية، ضامن دميومة الحوار والتشاور بني الرشآاء االقتصاديني واالجتامعيني الوطنيني، تقييم املسائل ذات املصلحة الوطنية يف املجال االقتصادي واالجتامعي والرتبوي والتكويني والتعليم العايل،ودراستها،
 عرض اقرتاحات وتوصيات عىل الحكومة.127
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املــادّة ( 206جديــدة)  :يُحــدث مجلــس وطنــي للبحــث العلمــي والتكنولوجيــات ،يدعــى يف صلــب النــص «
املجلــس».
املادّة ( 207جديدة)  :يتوىل املجلس عىل الخصوص املهام اآلتية :
 ترقية البحث الوطني يف مجال االبتكار التكنولوجي والعلمي، اقرتاح التدابري الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية يف مجال البحث والتطوير، تقييم فعالية األجهزة الوطنية املتخصصة يف تثمني نتائج البحث لفائدة االقتصاد الوطني يف إطار التنميةاملستدامة.
ترأس املجلس آفاءة وطنية معرتف بها ،يعينها رئيس الجمهورية.
يحدد القانون املهام األخرى للمجلس وتنظيمه وتشكيلته.
الباب ّ
الرابع
ّ
الدستوريّ
التعديل ّ
ـعبي
املــادّة  :208لرئيــس الجمهوريّــة حـ ّـق املبــادرة بالتّعديــل الدّسـ ّ
ـتوري ،وبعــد أن يص ـ ّوت عليــه املجلــس الشّ ـ ّ
ـي.
ـ
ترشيع
ـص
ـ
ن
ـى
ـ
ع
ـق
ـ
ب
تط
ـي
ـ
ّت
ـروط نفســها ال
الصيغــة حســب الـ ّ
ّ
ـي ومجلــس األ ّمــة بنفــس ّ
ّ
ّ
الوطنـ ّ
يعرض التّعديل عىل استفتاء الشّ عب خالل الخمسني (  )5 0يوما املوالية إلقراره.
ّستوري الّذي صادق عليه الشّ عب.
يصدر رئيس الجمهوريّة التّعديل الد
ّ
ّستوري الغيا ،إذا رفضه الشّ عب.
املادّة  : 209يصبح القانون الّذي يتض ّمن مرشوع التّعديل الد
ّ
وال ميكن عرضه من جديد عىل الشّ عب خالل الفرتة التّرشيع ّية.
ـس البتّــة املبــادئ العا ّمــة الّتــي
أي تعديــل دسـ ّ
ـتوري أ ّن مــروع ّ
املــادّة  : 210إذا ارتــأى املجلــس الدّسـ ّ
ـتوري ال ميـ ّ
ـأي آيفيّــة التّوازنــات األساس ـيّة
ـس بـ ّ
تحكــم املجتمــع الجزائـ ّ
ـري ،وحقــوق اإلنســان واملواطــن وح ّريّاتهــا ،وال ميـ ّ
واملؤسســات الدّســتوريّة ،وعلّــل رأيــه ،أمكــن رئيــس الجمهوريّــة أن يصــدر القانــون الّــذي يتض ّمــن
للســلطات
ّ
ّ
ـعبي ،متــى أحــرز ثالثــة أربــاع (  ) 4 /3أصــوات
التّعديــل الدّسـ ّ
ـتوري مبــارشة دون أن يَعرضــه عــى االســتفتاء الشّ ـ ّ
أعضــاء غرفتــي الربملــان.
املــادّة : 211ميكــن ثالثــة أربــاع (  ) 4 /3أعضــاء غرفتــي الربملــان املجتمعــن معــا ،أن يبــادروا باق ـراح تعديــل
ـعبي.
الدّســتور عــى رئيــس الجمهوريّــة الــذي ميكنــه عرضــه عــى االســتفتاء الشّ ـ ّ
ويصدره يف حالة املوافقة عليه .
ميس :
أي تعديل
ّ
املادّة  :212ال ميكن ّ
دستوري أن ّ
الجمهوري للدّولة،
 -1الطّابع
ّ
اطي القائم عىل التّعدّديّة الحزبيّة،
 -2ال ّنظام الدّميقر ّ
 -3اإلسالم باعتباره دين الدّولة،
 -4العرب ّية باعتبارها اللّغة الوطن ّية وال ّرسم ّية،
 -5الح ّريّات األساسيّة وحقوق اإلنسان واملواطن،
الوطني ووحدته،
التاب
 -6سالمة ّ
ّ
 -7العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهام من رموز الثورة والجمهورية،
 -8إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط .
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أحكام انتقاليّة
املــادّة ( 213جديــدة)  :يســتمر رسيــان مفعــول القوانــن العاديــة التــي حولهــا هــذا الدســتور إىل قوانــن عضويــة،
إىل أن تعــدل أو تســتبدل وفــق اإلجـراءات الدســتورية .
املــادّة ( 214جديــدة)  :يســتمر املجلــس الدســتوري بتمثيلــه الحــايل يف مامرســة الصالحيــات املخولــة لــه مبوجــب
هــذا الدســتور ،وتنتهــي عهــدة أعضائــه الحاليــن بانقضــاء عهــدة آل منهــم .
آلتغيري أو إضافة يجب أن يتم وفق الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الدستور يف أجل أقصاه ستة ( ) 6
أشهر من صدوره .
يجدّد نصف أعضاء املجلس الدستوري املنتخبني أواملعينني يف إطار هذا الدستور بعد السنة الرابعة (  ) 4من
العهدة ،عن طريق القرعة .
املــادّة ( 215جديــدة)  :ريثــم ا يتــم توفــر جميــع الظــروف الالزمــة لتنفيــذ أحــكام املــادة  188مــن الدســتور
وعمــا عــى ضــان التكفــل الفعــي بذلــك ،فــإن اآلليــة التــي نصــت عليهــا هــذه املــادة ســوف توضــع بعــد أجــل
ثــاث (  ) 3ســنوات مــن بدايــة رسيــان هــذه األحــكام .
املــادّة ( 216جديــدة)  :تســتمر الهيئــة املكلفــة برتقيــة حقــوق اإلنســان وحاميتهــا يف مامرســة صالحياتهــا إىل غايــة
تطبيــق أحــكام املادتــن  198و  199مــن الدســتور .
املادّة ( 217جديدة)  :يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم يف مواده .
املــادّة  : 218يصــدر رئيــس الجمهوريــة نــص التعديــل الدســتوري الــذي تــم إقــراره ،وينفــذ آقانــون أســايس
للجمهوريــة .
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